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Új évezred, új kihívások, új válaszok: új munkastílus
KÁLMÁN ALAJOS*

Szeretném remélni, hogy köszöntőm et a 2000. évi Köz
gyűlésünkön elfogadott, megem elt egyesületi tagdíjunk 
befizetésével vállalt tagságuk elism eréseként kapott lap
példányukban olvassák majd a 2001. év elején.

Szeretném azt is remélni, hogy az MKL színesebben, még 
élvezhetőbb módon hozza majd tagtársaim otthonába a ké
mikusok világának bel- és külföldi eseményeit, a globalizá
lódó társadalom fejlődését szolgáló új és űjabb eredménye
it. Mert vannak, és jönnek újabb és újabb eredmények akkor 
is, ha az információs túltápláltságban a permanens médiazaj 
gyakran elfedi a leglényegesebb eseményeket. Sajnos ezt 
meg kell szoknunk és meg kell tanulnunk ezekkel együtt él
ni. Sokszor csak a Nobel-díj odaítélésekor figyelünk fel egy- 
egy eredményre. Örömömre szolgál, hogy az MKL már hírt 
adott a 2000. évi kémiai Nobel-díj témájáról, az elektromo
san vezető műanyagokról (55, 355, 445 (2000)).

Az inform ációáradatban új, még m essze ki nem  hasz
nált, céltudatos szelekció lehetőségét adja a drótposta, kü
lönösen pedig az Internet. M agam  például 2000-ben a 
Nancyban m egrendezett XIX. Európai Krisztallográfiai 
Konferencia összes esem ényét -  beleértve saját konferen
ciakivonatom at -  v isszao lvashattam  az Internetről. 
Ugyanúgy az Internet segítségével állítottuk össze a vas
úti utazásom menetrendi részleteit. A napokban az inter
netes lekérdezés révén előbb olvashattam  el és nyom tat
hattam ki a Chemical Com m unication-ben megjelent dol
gozatomat, m int a cikket tartalm azó füzet könyvtárunkba 
megérkezett volna. M indezekből következik, hogy a XXI. 
század első évtizedében az elektronikus publikáció ural
kodóvá válik. A kérdés csupán az, hogy a Gutenberg-ga- 
laxis hogyan módosul ezáltal. M agam  a viliódzó és nem 
éppen látásjavító képernyő helyett szívesen olvasom  a 
számom ra érdekes anyagot nyom tatásban is. Sőt, gépbe 
fogalmazott dolgozataim, leveleim  végső javítását igazán 
csak nyomtatott form ában tudom  elvégezni. Elkerülhetet
len azonban, az Egyesület konferenciaszervező m unkájá
ban az Internetes inform ációáram oltatás és feldolgozás: a 
konferenciák meghirdetése, a jelentkezések összegyűjtése 
és feldolgozása, a teljes program időbeni, logisztikai, te
matikai felépítése, majd szétküldése.

Ez mind új gondolkodásmódot igényel. Ennek egyesüle
ti szinten való kialakítása és alkalmazása egyik legfonto
sabb feladatunk. Szeretném remélni, hogy a 2001. évben az 
Egyesület titkárságán bekövetkező személyi változások ezt 
az elkerülhetetlen munkastílus váltást fogják eredményezni.

* akadémikus, a Magyar Kémikusok Egyesületének elnöke

Sajnos vannak m ellékterm ékei is a világhálózathoz va
ló kötődésünknek. Feltehetően az em lített XIX. Európai 
Krisztallográfiai Konferenciával az elektronikus postán 
keresztül felvett kapcsolatunk eredm ényeként áraszthat
nak el (magamat és m unkatársaim at) nem kívánatos, sőt 
egyenesen bosszantó hirdetésekkel.

Az alkalm azott operációs rendszerek fejlettségétől füg
gően a hálózati kalózok egyre alattomosabb vírusprogram 
jaikkal okozhatnak nem csak bosszúságot, de súlyos káro
kat. A napokban feltehetően az Európai Kémikus Egyesü
letek elnökeinek, 2000. október 5-én, Riminiben rendezett 
találkozójáról készített jegyzőkönynek az érintett elnökök 
közötti cirkulációja során került hozzám  egy olyan vírus, 
mely az általam és velem  folytatott elektronikus levelezés
ben érintett, de még nem törölt küldő, illetve fogadó címre 
elküldte önmagát. Éberség, illetve megfelelő vírusvédelem 
hiányában tucatnyi helyen okozott károkat, beleértve m a
gunkat is. Következtetés: az adat- és gépvédelem  állandó 
karbantartása az ára annak a hatékonyságnak, amit az elekt
ronikus posta nyújt egyre nagyobb mértékben a XXI. szá
zad em berének is, illetve em beri közösségeinek.

M ert, 2001. január l-ével tényleg belépünk a keresztény 
időszámítás XXI. századába, sőt a harmadik évezredébe is.

Bízom  abban, hogy a M agyar Kémikusok Egyesülete az
1999. évi jugoszláviai háború okozta konferenciabevétel- 
elmaradások következtében meggyengült pénzügyi m érle
ge után, a kedvezőbb 2000. év lezárásával meg tudja őriz
ni eddigi kiegyensúlyozott helyzetét a M TESz tagegyesü
leti között. De ennek érdekében mind az elnöknek, mind a 
főtitkárnak, mind az Intéző Bizottságnak mindent meg kell 
tennie. De míg a néven nevezettek saját egyetemi oktatói, 
ipari vezetői, kutatói feladataik terhétől szorítva egyesüle
ti tevékenységükben korlátozott társadalmi aktivisták, ad
dig a titkárság munkatársai főfoglalkozásuk jogaiból és kö
telességeiből adódóan erkölcsileg kötelezettek az Egyesü
let felvirágoztatását szolgálni! De hogyan? Nos, ez az a 
kérdés és feladat, amit közösen kell megoldanunk. Gyak
ran és nem  éppen ok nélkül hallok ipari szakemberek szá
jából olyan észrevételeket, hogy az Egyesületnek az új 
idők, új kihívásaira reagálva kell megújulnia, m egerősöd
nie! Szeretném remélni, hogy titkárságunk vezetésében 
2001/2002-ben bekövetkező változások ebben az irányban 
mozdítják az M KE országosan kifejtett tevékenyését. Hosz- 
szú az út, rövid az idő, így közösen kell gondolkodnunk és 
cselekednünk. Sajnos erősödik az, a társadalmunk morális 
válságából -  az önzésből, a „valósítsd meg önmagad” frá
zis ön- és közveszélyes harsogásából -  táplálkozó nézet,
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hogy amit teszek azt „én teszem, az az én  érdem em ”, s ah
hoz az Egyesületnek, m int keretnek, m int láthatatlan kö
zösségösszetartó erőnek semmi köze!

Nem  értek egyet ezekkel a nézetekkel, de ezen ünnepé
lyes alkalom mal nem  kívánok vitatkozni velük.

Hosszadalmas érvelés helyett némi szerénytelenséggel 
Vörösmarty M ihály  „Gondolatok a könyvtárban” című 
verséből idézek:

„Hogy a legalsó pór is kunyhójában,
M ondhassa bizton: nem vagyok magam,
Testvéreim vannak, számos milliók;
Én védem  őket, ők m egvédnek engem !”
Ezen örökérvényű költői gondolatokat küldöm  iparunk 

azon irányítóinak, vezetőinek, akik valahol, valamilyen 
m élységben láthatóan, vagy kissé láthatatlanul vegyészek, 
mérnökök, technikusok tucatjainak sőt közvetve százai
nak m unkájára tám aszkodva lehetnek büszkék és elége

dettek az általuk irányított ipari óriás eredményeire. S pró
báljanak erre gondolni, am ikor mi, az Egyesület választott 
tisztségviselői, némi pironkodással felkeressük őket, hogy 
tám ogatásukat megszerezzük.

Sajnos gyógyszer-, műanyag-, szénhidrogén- és általá
ban vegyiparunk tám ogatása nélkül önmagukban a ren
dezvényekből egyesületünk felvirágoztatása aligha várha
tó. Nem idézem Sir Winston Churchill híres, a II. világhá
ború kezdetén m egfogalm azott üzenetét, de a XXI. száza
dot csak azzal a felelőséggel indított üzenettel indíthatom, 
hogy egyesületünk sikere, avagy pusztán fennmaradása 
egyéni és vállalati, erkölcsi és anyagi erőfeszítések, áldo
zatok nélkül aligha remélhető.

Vállalva tehát a madáchi végkövetkeztetést, lépjünk át 
együtt a XXI. századba, hogy évről-évre meg- és tovább- 
erősődve kívánhassunk egymásnak:

Boldog, boldogabb újesztendőket!

S^emíe... Szende., . SjemCe...

Melléktermékmentes propilén-oxid 
(PO) gyártási eljárás

A Sumitomo Chemical nagyteljesítményű 
katalizátort alkalmazó melléktermékmentes 
PO eljárása lehetó'vé teszi a piaci igények 
szerinti PO gyártást, anélkül, hogy azt korlá
tozná a sztirol monomer igény és a kompakt 
üzemi kialakítás. A Sumitomo 200 kt/év PO 
kapacitású üzemet épít az új eljárásra, ame
lyet 2002-ben indítanak Japánban. A termé
ket japánon kívül a Lyondell fogja forgal
mazni. Szó van Japánon kívüli üzem építé
séről is. (Forrás: European Chemical News, 
18-24 September 2000. p. 24.)

Új eljárás 1-hexén előállítására

Az LLDP komonomereként használatos 1- 
hexén és 1-oktén iránti igény megnövelte a 
C6-Cg alfa-olefinek iránti keresletet. Most a 
Philips eljárást szabadalmaztatott etilén nagy 
(95,7%-os) szelektivitású trimerizációjára 1- 
hexénné. Az eljárás ciklohexánban oldott 
komplex katalizátor rendszer jelenlétében 
115 °C hó'mérsékleten és 5500 kPa nyomá
son megy végbe. A konverzió 39%-os, amit 
a katalizátor készítés módjának megváltozta
tásával 46,9%-ra emelhetnek egyébként vál
tozatlan szelektivitás mellett. A hírek szerint 
a Philips a technológiát a most épülő' 50 kt/év 
kapacitású, a QGPC-szel közös üzemében al
kalmazza Qatarban. (Forrás: European 
Chemical News, 2-8 October 2000. p. 29.)

Az erős etilénigény növeli a 
gyártóművek kihasználtsági fokát

Az erős etilénigény bővülés (6% felett 
1999-ben és 5% 2000-ben) a pirolízis üze
mek globális kihasználtsági fokát 92%-ra 
emelte. A Parpinelli Tecnon konzultációs 
cég szerint az évtized során az etilénigény 
1,6-szor gyorsabban növekszik majd, mint 
a GDP. Az észak-amerikai és közép-keleti 
új üzemek belépése 2001-2002-ben átme
netileg csökkenteni fogja a kihasználtsági 
fokot. 1999 és 2005 között, hat év alatt 33 
Mt/év új etiléngyártó kapacitás belépését 
várják, ebből Kelet-Európábán és a volt 
Szovjetunióban mintegy 1,3 Mt/év bővülés 
valósul meg. Globálisan a növekménynek 
több mint fele 1999-2001-ben lép be. Fi
gyelemreméltó, hogy a DSM azt fontolgat
ja, hogy -  ahelyett, hogy bővítené Geleen- 
ben és Gelsenkirchen-ben levő pirolízis 
üzemeit -  kilép az olefin üzletből, mert a 
finomvegyszerek és a speciális polimerek 
annál nyereségesebbek. (Forrás: European 
Chemical News, 2-8 October 2000. p. 10,4)

Fenol előállítása benzolból 
nagyobb hozammal

A fenol gyártására ipari eljárás van, amely
ben a kumol oxidációja során társtermék- 
ként aceton keletkezik (minden tonna fenol 
mellett 0,6 tonna aceton). A Solutia az 
orosz Boreskov Katalízis Intézettel (BIC)

együttműködve olyan laboratóriumi mód
szert fejlesztett ki, amelyben benzol köz
vetlen oxidációjával nagyobb szelektivitás
sal juthatnak a fenolhoz. A BIC 1983-as 
eredményei szerint a benzolt N,0-val rea- 
gáltatva V70 5/S i02 katalizátoron 550°C 
mellett 10%-os benzol konverzió és 70%- 
os fenol szelektivitás érhető el. A reakció
ban a magas hőmérsékleten az oxigénatom 
az N20-ból a katalizátorba jut, ahol aktivá
lódik és belép a benzol szén-hidrogén köté
sébe. Ezután a fenol elhagyja a katalizátort 
és a felszabadult hely folytatja a ciklust. A 
Solutia cégnél az N?0  az adipinsavgyártás 
hulladékaként keletkezik. Vastartalmú sa- 
vazott ZSM-5 és ZSM-11 zeolitokat hasz
nálnak katalizátorként, 350°C-on. A katali
zátor dezaktiválódása mellett problémát je
lent a benzol CO,-vé alakulása is. Ezért 
nagy (9:1 molarányú) benzolfelesleggel 
dolgoznak, ami 97-100%-os fenol-szelekti
vitást tesz lehetővé (a benzolra számítva) 
100%-os N20  konverzió mellett. A fenol
szelektivitás csak kevéssé függ a hőmér
séklettől. A Solutia az új eljárással 2003 
második felére tervezi egy 140 kt/év kapa
citású üzem indítását, a projekt tervezett 
költsége 150-200 MUSD. (Forrás: Euro
pean Chemical News, 25 September-1 
October 2000. p. 59)

RL
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Magyar tudomány a közeljövőben*
n á r a y -s z a b ó  Gá b o r **

Bevezetés

Az elmúlt évtizedekben sokat beszéltünk arról, hogy a ku
tatás és fejlesztés m eghatározó összetevője a nem zetgaz
daságnak, a jövő, sőt m ár a jelen  is a tudásalapú társada
lomé, M agyarország pedig jó  eséllyel vehet részt a nagy 
világversenyben. Feltalálóink és tudósaink sora, a jó , 
egyes területeken kiváló közép- és felsőfokú oktatás bizo
nyította az elm últ 150 évben, hogy érdemes építeni a m a
gyar tudásra. A  közelm últban azonban nem  tudtuk m egis
mételni a XIX. század fényes eredm ényeit, hiába költöt
tük az összes hazai term ék jelentős hányadát kutatásra és 
fejlesztésre, ez nem  realizálódott piacra vihető term ékek
ben, ami az egyik fontos oka volt a gazdasági teljesítmény 
elégtelenségének. A sikertelenség elvette a meghatározó 
gazdaságpolitikusok kedvét, hosszú ideig nem volt tudo
m ánypolitika, a rendszerváltozás során folyam atosan 
csökkentek a források, korábban jó l m űködő intézm ények 
zilálódtak szét, a magyar gazdaságban egyre nagyobb sze
repet játszó multinacionális nagyvállalatok nem érdeklőd
tek a magyar K+F iránt. Volt tehát alapja a pesszim izm us
nak, de kevesen vállalkoztak arra, hogy elem ezzék a ku
darc okait, és alaposan átgondolják, m it tehet a m agyar 
kutatói és fejlesztői gárda a kibontakozásért.

M ielőtt áttekintjük a helyzetet és felvázoljuk a kívána
tos jövőt, választ kell adnunk arra a kérdésre, hogy mi a 
tudomány szerepe a modern társadalom ban? Meg kell ér
tenünk, bárm ennyire fájhat is egyeseknek, bárm ennyire 
rossz üzenet is lehet a jövő  generációk számára, hogy a cél 
mindenek előtt szakism eretek gyűjtése a gazdaság szám á
ra [1]. A vezető gazdasági hatalm ak adófizetői azért köl
tenek a tudományra, m ert az új ism eretek alkalmazásától 
az életminőség javulását várják, mely új és jobb term ékek
ben és szolgáltatásokban valósul meg a gépkocsitól, a te
levízión és a személyi számítógépen keresztül a hatékony 
betegellátásig. A tudom ányt jelentős mértékben a gazda
ság irányítja, a 10-15 éves távlatban piacra vihető, extra
profitot ígérő term ékek ígéretével lehet igazán jelentős 
forrásokhoz jutni.

A tudomány művelésében, alkalm azásában és a forrá
sok allokációjában erőteljes koncentráció figyelhető meg, 
a nyertes mindent elvisz, alig hagyva valam it a m ásodik és 
további helyezetteknek. Emiatt kell tudomásul vennünk, 
hogy a M agyarországon elért és nyilvánosságra hozott 
alapkutatási eredmények döntő többsége az USA-ban, 
Nyugat-Európában, vagy Japánban fog hasznosulni, nem 
minket, hanem az ő gazdaságukat erősíti. A magyar adófi
zetőnek tehát más okból kell áldozni a tudományra, m int 
az am erikainak: kiváló szakem berek kiképzésével és 
egyes szűk területeken elért világelsőséggel járulhatunk

* Elhangzott a Magyar Kémikusok Egyesülete 2000. május 12-i Kül
döttközgyűlésén
** akadémikus, Oktatási Minisztérium, Tudományos Ügyek Főosztá
lya, Budapest

hozzá leginkább a m agyar gazdaság versenyképességé
hez. Fontos és pénzben ki nem  fejezhető cél a magyar kul
túra m egőrzése és tudom ányos m egalapozása, am ire 
ugyancsak költeni kell.

Az alábbiakban részletezzük a célokat, majd a Tudo
mány- és Technológiapolitikai Kollégium állásfoglalása 
alapján felvázoljuk, hogyan lehet ezeket a legjobban elér
ni. Külön foglalkozunk a tudom ányos és műszaki fejlesz
tési tevékenység értékelésével, ami az eredm ényesség 
egyik m eghatározó összetevője.

Célok

Egy olyan kicsiny, de viszonylag fejlett gazdaságban, m int a 
magyar, a tudomány legfőbb célja a magas színvonalú szak
emberképzés. M a már közhely, hogy az emberi tudás, a m a
gas színvonalon és sokoldalúan képzett szakembergárda a 
gazdaság forrásai közül a legjelentősebbek közé számít. 
Azért kell tehát fenntartani és fejleszteni a felsőoktatást, 
hogy kiképezze a kiemelkedő szakembergárdát, ez pedig 
nem megy magas színvonalú kutatás nélkül. A  gyorsan 
megújuló ismereteket ugyanis csak az tudja megfelelően át
adni a diákjainak, aki maga is részt vesz a kutatás nemzetkö
zi vérkeringésében, alkotó módon járni hozzá a világ tudás
kincséhez. A megbízhatóság, ötletgazdagság, gyors helyzet- 
felismerés és alkalmazkodó képesség olyan erények, m e
lyek igencsak fontosak egy jó l működő tudományos m ű
helyben, az innen kikerülő fiatalok könnyen kapnak munkát 
a gazdaságban, ők képezik a jövő tudásalapú társadalmának 
gerincét. A nemzetközileg versenyképes tudományos műhe
lyek fenntartása és fejlesztése akkor is fontos, ha eredmé
nyeik nem  kapcsolódnak közvetlenül a gazdasághoz. Emel
lett, ugyancsak az oktatás színvonalának emelése érdekében, 
fontos, hogy a felsőoktatási intézmények oktatói minél több 
területen szerezzenek beható ismereteket. Itt tehát a teljes 
szabadsággal végzett kutatásokat a témától függetlenül, ki
zárólag a minőség alapján kell támogatni.

A nem zetközi élvonalba tartozó tudom ányos műhelyek 
legtöbbször szükségszerűen kitermelik maguk körül a po
tenciális alkalm azók körét, azokat a csoportokat, esetleg 
intézm ényeket, m elyek közel állnak a gazdasághoz, m eg
teszik az innováció első lépéseit. Ezek tám ogatása je len tő
sen nagyobb forrásokat igényel, mint az alapkutatásoké, a 
részletek tisztázása ugyanis idő-, eszköz- és anyagigé
nyes. A tapasztalat azt mutatja, hogy az előre kijelölt ku
tatási feladat sikeres elvégzése mindig nehezebb, mintha 
többé-kevésbé véletlenszerűen választjuk m eg kutatásaink 
irányát. Az alkalm azott kutatásokba m ár jelentős forráso
kat fektet be a m agángazdaság is, jó  esetben többet, mint 
az állam. Itt már nem teljes a szabadság: a nagyobb forrá
sokért cserébe hosszabb távon a gazdaságot szolgáló ered
m ényeket kell produkálni. H a ez elmarad, csökkennek, sőt 
meg is szűnhetnek a források. A lkalm azott kutatások ese
tében különösen fontos, hogy összpontosítsuk az erőket,
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betörjünk az uralkodó gazdaságok és a multinacionális 
nagyvállalatok által szabadon hagyott résekbe. Meg kell 
haladnunk a huszadik század egyik lappangó paradigm á
ját: M agyarország törekvését az önellátásra. Csak azzal 
érdemes foglalkoznunk, amiben kiválók, lehetőleg világ
elsők vagyunk, m ert m int már említettük, az öldöklő ver
senyben a nyertes visz el szinte mindent. Azokon a terüle
teken, ahol nem tartozunk az élvonalba, meg kell vásárol
nunk mások eredményeit, magas színvonalú hasznosítá
sukból jelentős előnyünk származhat. Ez a műszaki fej
lesztés feladata, ahol az alkalm azott kutatásokhoz képest 
is jelentősen korlátozott a szabadság, de jó l képzett szak
em bergárda közreműködésével jelentős gazdasági ered
mények érhetők el itthon is.

Különleges elbánást érdem elnek az úgynevezett nem ze
ti tudományok, a m agyar kultúra forrásainak feltárása, 
rendszerezése és elemzése, a Kárpát-m edence term észet
rajzának kutatása. Nem  várható, hogy ezekre bárki is túl
ságosan kíváncsi lenne a m agyarokon kívül, ugyanakkor 
kultúránk ápolásának alapvető jelentőségét aligha szüksé
ges hangoztatni. A z egyetemes kultúra virágzásának is 
egyik fontos alapja a sokszínűség, am inek fenntartásához 
nekünk is hozzá kell járulnunk. A nemzeti tudom ányok fi
nanszírozásánál is fontos szempont a m inőség; a m egala
pozatlan és a fantázia birodalm ába tartozó elm életek álla
mi felkarolása, legitim ációja zavarokat okozhat világban 
elfoglalt helyünk és szerepünk m eghatározásában, a ha
gyományok megfelelő értelmezésében.

Tudomány- és technológiapolitika

A fenti célok m egvalósítása érdekében a Kormány mellett 
működő Tudomány- és Technológiapolitikai Kollégium 
Tudományos Tanácsadó Testületé kidolgozott egy progra
m ot [2], m elynek alapján az alábbiakban vázoljuk fel a te
endőket. M indenek előtt az em beri erőforrásokra kell 
összpontosítani, felismerve, hogy a felsőoktatás és a kuta
tás elválaszthatatlan egységet képez. Ki kell dolgozni a 
felsőoktatásban és a kutató intézetekben a fiatalok és idő
sebbek számára egyaránt vonzó életpálya-m odellt, mely 
kiszám ítható minőségi követelm ényekhez köti az előreha
ladást és az ezzel járó, értelmiségi életszínvonalat biztosí
tó keresetet. Különös gondot kell fordítani az egyetemi ta
nári kar és a vezető intézeti kutatók kiválóságára. Szigorú 
értékelésre van szükség, hogy visszafordítsuk a kilencve
nes évek elején tapasztalható bizonytalanság negatív kö
vetkezményét, a felhígulást, az alkalm atlan személyek be
hatolását a professzori és a vezető kutatói gárdába. Ehhez 
ki kell alakítani egy szigorú, de áttekinthető és nyilvános 
egyéni értékelési rendszert, mely lehetővé teszi, hogy va
lóban a legkiválóbbak kapjanak kiemelkedő minősítést. 
Kidolgozás alatt áll a Békésy György posztdoktori ösztön
díj, mely megteremti az utánpótlást, és megfelelő kerese
tet biztosít a legkiválóbb fiatal kutatóknak.

Folyamatosan tovább kell fejleszteni a szervezeti hátte
ret, az egyetemeken nagy súlyt kell helyezni a doktori is
kolákra, melyek felülvizsgálata most folyik a M agyar 
Akkreditációs Bizottságban. A színvonal fenntartása, lehe
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tőség szerinti emelése érdekében továbbra is érdemes kivá
ló intézeti kutatókat akkreditálni az iskolákba, ezáltal to
vább közelíthetők egym áshoz az egyetemek és az akadé
miai intézetek. Nagy gondot kell fordítani a tudományos 
műhelyek támogatására, itt lehet megteremteni a kritikus 
tömeget, mely szükséges ahhoz, hogy egy kutatócsoport 
nemzetközi szinten is vezető pozíciót legyen képes kivívni 
magának. M ost alakulnak új szervezeti megoldások, mint 
például a Kooperációs Kutatási Központok, melyek az in
novációban érdekelt vállalatok és az egyetemek között te
remtenek kapcsolatot költségvetési források bevonásával. 
Ezekben a központokban, a szervezeti kereteik között mű
ködő doktori iskolákban lehet majd kiképezni különleges 
felkészültségű szakembereket az ipar számára, ugyanakkor 
várható, hogy itt fel fog lendülni a szabadalmaztatási tevé
kenység is. M indent meg kell tenni annak érdekében, hogy 
fenntartsuk és bővítsük a kiválósági központok körét, me
lyek jelentős európai támogatásban részesülnek.

Jól tudjuk, hogy jelentősen lerom lott a korábban sem 
különösen magas színvonalú hazai kutatási infrastruktúra. 
E lhasználódtak a műszerek, kiürültek a könyvtárak és 
igen nehéz itthon alkalm azni a legújabb mérési techniká
kat. Ezért nagy jelentőségű az Oktatási M inisztérium K+F 
Helyettes Állam titkárságának nagym űszer-pályázata, m e
lyet remélhetőleg továbbiak is fognak követni. Nem sza
bad elfeledkezni a nagym űszerek karbantartásáról sem, 
évente legalább értékük 5 százalékát kell biztosítani a fel
újításra, mert különben ham ar elhasználódnak és nem 
lesznek képesek a m inőségi kutatás kiszolgálására. Fontos 
biztosítani ésszerű költségek m ellett a hozzáférést az eu
rópai nagym űszerközpontokhoz. 2000-ben m ár történt is 
egy biztató lépés: hazánk tagja lett az Európai Szinkrotron 
Központnak (ESRF), így kutatóink fontos anyagtudom á
nyi, fehérje-krisztallográfiai, spektroszkópiai és más m é
réseket végezhetnek a központ költségén.

Különös figyelmet érdemel a könyvtár! Létre kell hozni 
az Elektronikus Információs Szolgáltatást, mely központi 
forrásból biztosítaná az elektronikus folyóiratok és szakiro
dalmi adatbázisok előfizetését valamennyi magyarországi 
kutatóhely számára. Emellett az egyetemek kutatási norma
tívájának emelésével lehetne támogatni a hagyományos, 
nyomtatott folyóiratok megrendelését, a lemondott esszen
ciális folyóiratok újrarendelését. Várható, hogy az elektro
nikus rendszerek fokozatosan kiszorítják a nyomtatott fo
lyóiratok nagy részét, erre a tervezésnél fel kell készülni. 
Az Oktatási Minisztériumban külön pályázatok kiírását ter
vezzük a társadalom- és bölcsészettudományok számára 
könyvek beszerzésére, mivel ezeken a tudományterülete
ken a könyvek jelentik a legfontosabb információforrást.

Nyilvánvaló, hogy a fenti szép célok megvalósításához 
pénz kell, a forrásokat a következő évek költségvetésébe be 
kell tervezni. M ár több felelős politikus megígérte, hogy 
teljesítik a kormányprogramot, az összes hazai terméknek 
(GDP) 2001-ben 1,2%-át, 2002-ben pedig 1,5%-át fordít
juk  majd kutatásra és fejlesztésre. Ha feltételezzük, hogy a 
növekedés felét állja a költségvetés, az ígéret az első évben 
18, a másodikban pedig 20 M rd Ft többletet jelent. Ebből 
meg kell oldani az akadémiai kutatók bérének korrekcióját,
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azonos szintre hozva azt az egyetemi bérekkel. Fontos az 
egyetemek kutatási normatívájának jelentős növelése is, 
mint már említettük, ezzel lehetne például megvalósítani a 
tudományos könyvtárak konszolidációját. Jelentős összege
ket kell biztosítani a nemzeti stratégiai programok támoga
tására (1. alább), melyet pályázati formában, koncentráltan 
kell megvalósítani. Nem feledkezhetünk meg a tárcákhoz 
tartozó kutató intézetek forrásainak növeléséről sem.

A finanszírozásban fontos szerepet játszanak a közvetett 
ösztönzők, melyek a vállalatokat serkentik kutatási és fej
lesztési aktivitásuk növelésére. Ilyen például a K+F kiadá
sok 200% -ának elszám olhatósága a vállalati költségek kö
zött vagy a K+F beruházások gyorsított leírásának lehető
sége. Ezekkel a kedvezm ényekkel tulajdonképpen a társa
sági adó csökkentését lehet elérni, a m egfelelő jogszabá
lyok módosítása előkészületben van. Külön kell em líteni 
az informatikai eszközök közbeszerzési eljárásának bonyo
dalmait. A jelenlegi rendszer, m elyben intézm ényenként 
össze kell vonni a beszerzések értékét és így m egvizsgál
ni, hogy az eléri-e a törvényes küszöböt, kifejezetten ká
ros, hiszen lassabban, sokszor gyengébb minőségben, de 
szinte minden esetben drágábban ju tnak hozzá az egyete
mi polgárok a szám ítógépekhez és tartozékaikhoz, mintha 
saját felelősségükre vásárolnának.

Az új tudomány- és technológia-politikában jelentős 
szerepet játszanak az úgynevezett nem zeti stratégiai prog
ramok. Ezek nagyjából igazodnak az Európai Unió V. Ke
retprogramjában m egfogalm azott célokhoz és azokat a ki
em elt területeket je lö lik  meg, melyeken a kutatási eredm é
nyek gazdasági-társadalm i hatása vélhetően már középtá
von érezhető lesz. A program okhoz jelentős anyagi forrá
sokat is rendelnek majd, m elyekre jelentős alkalm azott 
kutatási kapacitással rendelkező konzorcium ok pályázhat
nak, így lesz megvalósítható az erők összpontosítása. Az 
elbírálásnál meghatározó jelentőségű lesz a kutatások kö
zéptávú gazdasági alkalm azhatósága és a kitűzött célok 
m egvalósíthatósága. N em  intézm ényeket, hanem kutatási 
elképzeléseket fognak támogatni, ezekhez kell összehozni 
a szükséges szellemi kapacitást és infrastruktúrát.

Érdemes felsorolni a program okat és ezen belül a várha
tóan kiemelt témákat.

1. Az életm inőség javítása:
• orvos-biológiai kutatások, különös tekintettel a kor

szerű és magas hatásfokú molekuláris biológiai m ód
szerek alkalm azására;

• az egészség m egőrzésének, a betegségek m egelőzésé
nek új lehetőségei, a rehabilitáció fejlesztése;

• m olekuláris alapú gyógyszerkutatások, funkcionális 
genomika;

• társadalom-egészségügyi, egészségpolitikai és egész
séggazdasági kutatások.

2. Kommunikációs és inform ációs technológiák:
• integrált intelligens érzékelők;
• az emberi nyelvtechnológia eszközeinek és m ódszere

inek fejlesztése;
• mobil és integrált távközlési hálózatok;
• analóg számítási módszerek alkalmazása a robotikában.

3. Környezetvédelmi és anyagtudom ányi kutatások:
• ökológiai kutatások;
• környezetszennyező anyagok ártalm atlanítása, a M a

gyarországon fellelhető term észetes nyersanyagok 
hasznosítása;

• lehetséges új hazai energiaforrások hasznosítása;
• új anyagok előállítása, nanotechnológia: az anyagok 

m olekuláris szintű m egm unkálása és minősítése.
4. M ezőgazdasági és biotechnológiai kutatások:

• m olekuláris állat- és növénynem esítés: funkcionális 
genomkutatás;

• az erdő- és vadgazdálkodás eredm ényességét elősegí
tő  kutatások;

• állatorvosi és növényvédelm i kutatások;
• a piaci versenyképességgel és az uniós csatlakozással 

kapcsolatos agrárgazdasági kutatások;
• élelm iszeripari technológiák fejlesztése.

5. A  nem zeti örökség és a jelenkori társadalm i kihívások
kutatása:
• a magyar kultúra az európai integrációs és globalizá- 

ciós folyam atokban: európai beágyazottság, regionális 
és lokális sajátságok, a magyar nyelv helyzete, a m a
gyarságról külföldön alkotott kép;

• a nem zetiségi kérdés elmélete és gyakorlata, történeti, 
jogi, szociológiai, politika tudom ányi vonatkozásai;

• a társadalom mentális és erkölcsi állapotának, szoká
sainak, identitásának vizsgálata;

• em ber és term észet kapcsolatának kutatása: környeze
ti kultúra, term észetvédelem , az ezek elsajátítására va
ló nevelés;

• a rom ák társadalmi beilleszkedésének kutatása.

Látható, hogy a huszonkét szűkebb tém ából hét kap
csolható valamilyen form ában a kém iához, így a vegyé
szeknek jelentős szerepük lehet a m egvalósításban, felté
ve, hogy képesek megfelelni a különböző társtudom ányok 
által tám asztott igényeknek, és be tudnak illeszkedni az 
interdiszciplináris kutató csoportokba.

A nem zetközi kapcsolatok között kiem elten fontos rész
vételünk az Európai Unió V. Keretprogram jában, köztu
domású, hogy ehhez jelentős összegekkel járu l hozzá a 
m agyar kormány, nem csak érdekünk tehát, de kötelessé
günk is a lehető legjobban szerepelni az uniós pályázato
kon, am ihez meg kell teremteni a saját forrásokat. Szük
ség van jó  nem zetközi tudom ányos kapcsolatokra, melyek 
ápolásában fontos szerepet já tszanak a szakmai egyesüle
tek, m int a M agyar K ém ikusok Egyesülete. M ár em lítet
tük a részvételt a nem zetközi m űszerközpontok m unkájá
ban, aminek járulékos haszna lehet a m agyar kutatási 
eredmények jobb  külföldi elismertetése. Szorgalm azni 
kell a mindkét fél szám ára előnyös kétoldalú együttm űkö
déseket, ehhez biztosítani kell a koncentrált hazai erőfor
rásokat. Létre kell hozni egy ösztöndíjrendszert fiatal kül
földi kutatók foglalkoztatására m agyarországi m űhelyek
ben, így lehet elérni, hogy kiem elkedő csoportjaink regio
nális központi szerepre tegyenek szert. Jó lehetőség az E u
rópai Unió M arié Curie ösztöndíjrendszere, m elyet nem 
egészen érthető módon nem  használunk ki m egfelelő m ér
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tékben. A  fiatal magyar kutatók m a m ár viszonylag köny- 
nyen találnak m unkát kiváló külföldi laboratóriumokban. 
Az összehangolt állami tudom ánypolitika céljait legjob
ban egy központi ösztöndíjjal lehet érvényesíteni, mint 
amilyen az Eötvös Ösztöndíj. Ez lehetővé teszi fiatal ma
gyar kutatók m unkavégzését olyan műhelyekben, melyek 
nem zetközi reputációja m egalapozhatja a hazatérő ösztön
díjas további sikeres munkáját.

Értékelés

A fent vázolt tudomány- és technológiapolitika sikeres meg
valósításának egyik legfontosabb követelménye a megfele
lő, adatszerű és szubjektív (peer review) elemeket körülbe
lül egyforma arányban elegyítő értékelési rendszer kialakítá
sa. Az értékelést nem mindenki szereti, sokan a kutatási sza
badság megnyirbálását látják benne, de nincs igazuk. A ku
tató az adófizető pénzén végzi kutatásait, aki ezért joggal el
várhatja, hogy minőségi munkát kapjon, a minőség megíté
léséhez pedig értékelni kell. Nem mindegy persze, hogyan, 
mert nyilvánvaló, hogy nem lehet azonos szabályok szerint 
megítélni valamennyi tudományos és műszaki teljesítményt. 
Míg bizonyos tudományterületeken (pl. kísérletes orvostu
domány, a kémia legtöbb ága) a közlemények megjelenési 
helye (impakt faktor) és idézettsége a döntő, másutt (pl. iro
dalomtudomány) a monográfiák alapján lehet elvégezni a 
lehető legelfogulatlanabb értékelést. A műszaki tudományok 
esetén meghatározó jelentőségű lehet az alkotások szerepe, 
a mezőgazdasági tudományokban viszont a nemesített fajták 
vetésterülete. A számszerű összevetést feltétlenül egy szak
értői csoportnak kell elvégeznie, így kiszűrhetők a nyilván
való túlzások, anomáliák és egyéb torzító tényezők.

Fontos, hogy különválasszuk az egyéni és az intézm é
nyi értékelést, más-más szem pontoknak kell érvényesülni 
a két esetben. Az előbbiekben elsősorban az egyéni érté
kelés fő szempontjait említettük, az intézm ények értékelé
sénél az ott dolgozó kutatók egyéni értékelése m ellett más 
szem pontok is fontos szerepet játszanak. M eg kell vizs
gálni, hogy m egvan-e a hatékony kutatásokhoz elenged
hetetlenül szükséges kritikus tömeg, van-e m egfelelő szá
mú kiváló kutató az intézményben. Az infrastruktúra, kü
lönösen a műszerállomány, az elsőszám ú vezető ráter
mettsége, az intézm ény gazdasági stabilitása ugyancsak 
fontos szem pontokat szolgáltatnak az értékeléshez.

Különösen fontos a pályázatok értékelése, itt ugyanis 
egy m eghatározott cél elérése céljából ítéltek oda kisebb- 
nagyobb összegeket a pályázónak. Egyéni pályázó eseté
ben az egyéni értékelés m eghatározó; aki a pályázat idő
pontját közvetlenül m egelőző időszakban sikeres kutatá
sokat végzett, m inden bizonnyal rászolgál a bizalomra. 
Fontos, de nem feltétlenül meghatározó szem pont a társ
pályázók korábbi egyéni teljesítménye; egy kisebb egyéni 
pályázat sikeresen megvalósítható korábbi tudományos 
teljesítm ényt még felm utatni nem tudó diákokkal is. N a
gyobb, főleg intézm ényi pályázatok esetében a munkaterv 
alapvető szerepet játszik, vizsgálni kell a m egvalósítható

ságot, az újszerűséget, a költségeket, a potenciális gazda
sági előnyöket és még sok más szempontot.

Valamennyi pályázat esetében, de különösen a nagyok
nál elengedhetetlen a rendszeres ellenőrzés. A  beszámo
lókból ki kell derülni, hogy mennyire sikerült m egvalósí
tani a kitűzött célt, ha ez fajsúlyos cikkek közlése volt, 
mérlegelni kell a publikációs listát. Nehezebb a megítélés 
a nagyobb lélegzetű, alkalm azott kutatási pályázatoknál, 
itt a cikkek mellett a szabadalmi bejelentések, a kutatások
ból eredő találm ányok esetleges gazdasági haszna, a ki
képzett m unkaerő speciális tudása is mérlegelendő. A va
lós értékeléshez elengedhetetlenül szükséges a helyszíni 
látogatás (site visít), amelyen a bíráló bizottság személyes 
élmények alapján alakíthatja ki a véleményét.

Nagy esélyt kapott most a m agyar kutatás és fejlesztés, 
de nagy is a felelősség mind a kutatók, m ind a döntésho
zók oldalán. Ha elszalasztjuk a lehetőséget, nem  várhatjuk 
sem a politikától, sem a gazdaságtól, hogy továbbra is szá
moljon a m agyar K+F potenciállal. Ha viszont sikerül 
okosan felhasználni a megígért jelentős többletforrásokat, 
hosszú időre megalapozhatjuk M agyarországon a tudás 
alapú társadalom fejlődését. Bizakodjunk!

IRODALOM

[1] Róka A.: Természet Világa 131, 340 (2000).
[2] http://magor/intranet/ Lásd: Szervezeti Felépítés->Politikai Állam- 

titkár-»Tudomány- és Technológiapolitikai Kollégium és Tudomá
nyos Tanácsadó Testület-»Tanulm ányok, elem zések, szakértői 
anyagok, jelentések.

Ö S S Z E F O G L A L Á S

Náray-Szabó Gábor: Magyar tudomány a közeljövőben

A Tudomány- és Technológiapolitikai Kollégium nemrégiben 
közzétett irányelvei alapján áttekintettük a magyar kutatás és fej
lesztés fő' irányait, lehetőségeit és feladatait a közeli jövőben. A 
legfontosabb cél, hogy hozzájáruljunk a magyar gazdaság ver
senyképességének növeléséhez, a tudás alapú társadalom erősí
téséhez. A célt legjobban a minőség és tervszerűség szempontja
inak figyelembe vételével tudjuk elérni.

[Magy. Kém. Lapja, 56, 3 (2001)] 

S U M M A R Y

G. Náray-Szabó: Hungarian Science in the Near Future

On the basis of the guidelines of the Science and Technology 
Policy Council, published recently, we give a survey on the main 
directions, opportunities and duties of the research and develop
ment sector in the near future. The most important goal is to con
tribute to the competitiveness of the Hungarian economy, reinforc
ing the knowledge-based society. This goal can be best achieved 
through consideration of quality and systematic planning.
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A hazai gyógyszer- és gyógyszeralapanyag kutatásról
HARSÁNYI KÁLMÁN*

A hazánkban végbement sok változás közepette, bár nincs 
hiány a gyógyszer- és gyógyszeralapanyag kutatások hely
zetét és feladatait ism ertető megnyilvánulásokban [1], fel
kérésre, személyes évfordulóm (40 év) közeledtével m a
gam is készítettem ilyen összeállítást [2]. Ennek írásos 
közreadását -  némi rábeszélés után -  vállaltam.

A több mint 10 éve kezdődött változások hullámverése 
következtében -  sajnos -  a magyar ipar jó  néhány vállala
ta tönkrement és megszűnt, köztük olyanok is, melyeket 
évtizedeken át a magyar ipartörténet je les képviselőiként 
ismertünk. Nem  szerencse, hanem a hazai gyógyszercégek 
materiális és szellemi értékének, az ipari vezetők érték- 
megóvási törekvésének és a szükséges változások iránti fo
gékonyságának tudható be, hogy e cégek fennmaradtak. 
Többségük külföldi tulajdonlás folytán korlátozott önálló
ságú és az országon belüli társcégekkel cégszerű kapcsola
tuk megszűnt. E folyam at elgondolkoztató, mert Svájcban 
pl. országon belüli cégegyesítések révén a Novartis óriás 
cég jö tt létre. A cégek különállásától függetlenül egy sor, 
pl. kormányzati intézkedés, vagy a nyugati normákkal 
összhangban álló szabadalmi törvény őket egyformán érin
ti, de érdekérvényesítésüket e helyzet nehezíti.

A meghirdetett célkitűzés szerint a multinacionális cégek 
napjainkban lejátszódó egyesülése óriás cégekké a kutatás 
eredményességének és az új termékek forgalmából a részese
dés növelése érdekében történik. Minthogy a hazai gyógy
szer-cégek -  beleértve a külföldi tulajdonlásúakat is -  nem 
válnak az óriás cégek részévé, azok említett törekvése a ha
zai vállalatokat egyformán, valószínűleg kutatási és újter- 
mék-forgalmazási lehetőségeik korlátozásában fogja érinte
ni. De ezen hatások a közeljövőben még nem érvényesülnek.

Változások a kutatás szervezetében és tematikájában

Aligha vitatható, hogy a rendszerváltozás derékba törte a 
korábbi kutatási szervezetet. Úgy gondolom, hogy legin
kább a rendszerváltást átélt vállalati kutató-fejlesztő m un
kahelyek maradtak fenn, noha azokban is módosult a 
m unkakörök tartalmi elvárása. Pusztán a gyakorlati célú 
kutatásnál maradva, baj volt a kutatói kiválasztódással. 
Túl sok olyan munkatárs lepte el a területet, akiket az egy 
műszakos, csekély felelőséggel járó  m unkahely vonzott. 
M ásrészt voltak elhivatott kutatók is, akik szívesebben 
foglalkoztak publikáció-centrikus kutatásokkal és úgy 
ítélték, hogy ők annyira tehetségesek, hogy akár m unka
idejük és szellemi energiájuk mintegy 10%-a is elég a 
gyakorlati kutatáshoz. E nézeteiket tükröző m agatartásuk
kal hazai pályán még igazuk is lehetett, de nem zetközi 
összehasonlításban m ár aligha.

Az előző korszak ipari kutatásának több olyan irányzatát 
említhetem meg, melyek folytatására különösebb szükség 
nincs. Ide tartozik az újabban felfedezett és bevezetett, vagy

* Richter Gedeon Rt., Budapest

az alatt álló hatóanyagok kémiai előállítására az originátor 
(felfedező, vagy első forgalmazó cég) által nem védett eljárá
sok kutatása. Kivételként a fokozott eredetiségű, az ismert el
járásnál egyszerűbb, termelékenyebb szintézist említhetem 
meg, ha ezt az originátor is elismeri. Nincs szükség azonban 
csak hivatkozási alapul szolgáló „független eljárás” kutatás
ra, mert a mai analitikai és elválasztástechnikai módszerek
kel a kiinduló anyagokról egyértelmű bizonyíték nyerhető. 
Bár az ipari kutatásnak egy adott eljárás nyeredékének növe
lése, egyszerűsítések, minőség javítás végrehajtása továbbra 
is fontos részét képezi, de ezen eredményekről a cégek kere
tein kívül eső információ célszerűen nem jelenik meg, pl. ha
zai szabadalmi bejelentés formájában.

Az előző korszak kutatásaihoz mérten jelentősen leszű
kült a tisztán kémiai indíttatású kutatások területe. A kémi
kusnak együtt kell működnie más szakemberekkel és ez 
alatt nem a vegyületeit vizsgáló analitikust, hanem a kuta
tás célja érdekében tevékenykedő szakembereket kell érte
ni. Ugyancsak visszafejlődőnek ítélem meg a „me too” ku
tatást, a korábbi korszak önálló gyógyszerkutatásának talán 
legeredményesebb területét. A „me too” kutatás célja egy is
mert farmakonhoz, annak szabadalmában védett területé
hez közelálló, de a szabadalmi körön kívül eső vegyület, 
mely rendelkezik az alapmolekula kedvező biológiai hatá
sával, előnyösen fokozottabb mértékben, vagy egyéb, ked
vezőbb tulajdonsággal. Néhány példa, sajnos, nem  a hazai 
ipar gyakorlatából, ahol a később forgalmazott a korábbit 
lekörözte: chlorothiazid-hydrochlorothiazid; propranolol -  
metoprolol; cimetidin-ranitidin. A későbbi vegyület na
gyobb sikerét a nagyobb hatékonyság megalapozta, e nél
kül súlytalanná válik a „me too” kutatás. Miért fűződik ma ke
vesebb remény egy „me too” vegyülethez? Míg korábban a 
termékszabadalmak a vegyületek szűk körét és ténylegesen 
hatékonynak felismert képviselőit védték, újabban általános 
az originátor cégek részéről igénykörük sokoldalú kiterjesz
tése, melyet az általános képletben több ízben alkalmazott 
betű szimbólummal valósítanak meg, amikor egy jelölés
hez gyakran tíznél is több szerkezeti elem rendelődik.

Új irányzatok a szintetikusgyógyszer-kutatásban

A huszadik század második fele a gyógyszerkutatás köve
telményrendszerén jelentős szigorításokat vezetett be. Is
meretes a Thalidomid eset kapcsán a gyógyszer biztonsági 
rendszer alapos kiegészítése. Lehet, hogy ezzel összefüg
gésben fejlődött ki a hatékonyságra vonatkozó új kritérium 
is. M a m ár nem elég az izolált szerveken kimutatott, majd 
élő állatokra gyakorolt hatás bizonyítása, hanem ok-okoza- 
ti alapon az élőszervezetre kifejtett hatás mechanizm usa is 
bizonyítandó. Noha a mai gyógyszerkincs részét képezik 
azok a sok betegen és sok éven át sikeresen használt, de 
nem tisztázott hatásmechanizmusú szerek is, e körbe hason
ló feltételekkel már új nem kerülhet. A követelményrend
szer kiegészítése tovább folyik, elsősorban az ADM E meg
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nevezésű farmakokinetikai együttessel. A rövidítés egyes 
betűi: abszorpció, disztribúció, metabolizmus és eliminá
ció. Bár e kérdésekkel már évtizedek óta foglalkozik a 
gyógyszerkutatás, a gyógyszerjelölt (new molecular entity 
= NME) megítélésében az ADM E nem bírt olyan sorsdön
tő szereppel, mint a hatékonyság és toxikológia. A ma aján
lott sorrendben a farmakokinetikai vizsgálatok megelőzik a 
toxikológiát és a hatékonysági vizsgálatokat követik.

A farmakokinetikai vizsgálatok előbbre kerülését szolgálta 
Prentis et al. [3] 1988-ban publikált, 21 évre (1964-1985) ki
terjedő felmérése hét brit cégnél. Megállapították, hogy az 
NME-k 66%-át visszavonták a további fejlesztéstől és ennek 
72%-a már az egészséges egyéneknél kudarcot vallott. A 
meghiúsulásokat 39%-ban a nem kielégítő farmakokinetika, 
29%-ban a hatékonyság hiánya okozta. Jelen közlemény csak 
utalhat azokra a napjainkban megjelenő közlésekre [4], me
lyek lehetővé tették az NME emberen való alkalmazása nél
kül a humán farmakokinetika megítélését. Noha az ADME 
együttes a szervezeten belül lejátszódó folyamatokat jelent, 
olykor a kedvezőbb abszorpciót, a cél (target)-szervhez elju
tást akaratlagos változtatással is elősegíthetjük, pl. sav helyett 
a jobban felszívódó észterét (prodrug=gyógy szerelőd) alkal
mazzák és ez a szervezeten belül hidrolizál a hatékony savvá. 
Más prodrug-ból oxidációval képződik a „drug”.

A gyógyszerjelölt (NME) további sorsa

M a a sikeresen végigvitt gyógyszerbevezetés összes költsé
ge jócskán meghaladja a 100 millió USD-t és külön költsé
get képeznek a közbülső stádiumban abbahagyott fejleszté
sek, melyekre fordított pénz sosem térül meg. Joggal merül 
fel a kérdés, szabad-e nekünk és itt originális kutatással fog
lakozni? A nehézségeket csak fokozza, hogy az új gyógy
szer (=NME) bevezetéséhez nélkülözhetetlen egyes tevé
kenységek hazai viszonylatban hiányoznak és ezek egy ré
sze, pl. a klinikai kipróbálás a cégeknél sem hozható létre. 
M ár pusztán a bevezetés ijesztő költségei miatt egyetérthe
tünk azzal, hogy új gyógyszerek vonatkozásában a gyógy
szerpiaci értékesítési tevékenység egyre nagyobb mérték
ben az óriás cégekhez kapcsolódik. Csakhogy ez nem jelen
ti azt, hogy az elsődleges kutatási eredményeknek is kizáró
lag ezen cégek nem  lebecsülendő szellemi erőt képviselő 
kutató részlegében kell megszületnie. Sőt többüket bizo
nyos mértékű nyitottság jellemzi a másutt megszületett ku
tatási eredmény átvételére, de nem altruizmusból, hanem 
profitszerzési lehetőségeik fokozása végett.

Bármennyire szakavatott módon folynak a bevezetést elő
készítő munkálatok a forgalmazásig tartó időtartam lerövidí
tését célozva, a szabadalmas cégnek ahhoz fűződik érdeke, 
hogy szabadalma a forgalomba hozatalt követően minél 
hosszabb ideig biztosítsa monopol helyzetét. Ez országon
ként némi eltéréssel 20 évre tehető, melynek első fele az ese
tek többségében a bevezetésre fordítódik. Elvileg előnyös 
lenne a bejelentési nap közelítése a forgalomba kerülés idejé
hez, ez azonban nem mentes veszélyektől, mert a téma előre
haladásával egyre többen foglalkoznak azzal. Létezik jogi le
hetőség a szabadalomban szereplő és forgalomba került 
anyag vonatkozásában a védelmi idő némi kiterjesztésére.

s mkl

Vannak azonban más lehetőségek is, éspedig a szabadalma
zást követő vizsgálatok vezethetnek új, szabadalmaztatható 
felismerésekre. Ilyen tipikus esetek: az alapanyag kristályta
ni variábilitása, polimorfia; fiziológiás hatás, farmakokineti
kai szempontjából kedvezőbb összetétel, pl. só; királis gyógy
szeralapanyag előállítása az ismerttől eltérő enantioszelektív 
szintézissel. A felsorolt lehetőségek jelentős része csak az 
originátorral való együttműködésben hasznosulhat.

Az eredeti kutatások forrásai és módszerei

Korunk jellemzője a természettudományok lendületes fejlő
dése, mely éppen a gyógyszerkutatás érdeklődési körébe eső 
tudományok, a biológia, a fiziológia terén szolgáltat jelentős 
felfedezéseket. E kutatások fő sodra az élettel, az élőszerve
zetek működésével, működési zavarokkal, a zavart kiváltó 
okok tisztázásával függ össze. E felfedezésekből a gyógy
szerkutatás számára új célkitűzést megjelölő tevékenység 
nem mentes a tévedésektől, a rá épülő kutatás a kudarctól. A 
kutatás elindításához szükséges még nagyszámú egyed 
gyors hatástani minősítésére szolgáló mérési módszer kidol
gozása is. Részint a készletekben, a molekulabankban gyűj
tött anyagokat nagy áteresztőképességű (= high throughput) 
szkríneléssel (HTS) átvizsgálják és minősítik. Más oldalról 
pl. a receptor aktív centrumának szerkezeti ismeretéből ere
dően számítógépes modellezéssel kísérlik meg a hatékony 
szerkezet kialakítását, vizsgálják illeszkedését. E két tevé
kenység természetesen összekapcsolódhat. Kialakul a kuta
tási program első változata, melyet a vegyész irodalmazás- 
sal egészít ki, megerősíti, vagy másokkal egyetértésben mó
dosíthatja azt. A HTS párjaként kialakult a kombinatorikus 
kémia, mely nagyszámú, rokonszerkezetű vegyülettel, eset
leg oldatukkal látja el a szkrínelőket.

Természetesen jóval kisebb a kutatás kockázata és a te
vékenység alaposabb előkészítéssel folytatható, ha igazol
tan bevált terápiás elv újabb reprezentánsát kívánjuk előál
lítani. Ilyenkor akár készen is kapható számítógépes prog
ram által létrehozott, vagy jóváhagyott elképzelés alapján 
is dolgozhatunk, de figyelemmel kell lenni a terápiás terü
leten már forgalmazott gyógyszer(ek)re, összehasonlítások 
elvégzésére, még ha a kutatás eredménye szerkezeti távol
állás m iatt nem minősíthető „me too” kutatásnak.

Reprogenerikus kutatás

Mindezek előrebocsátásával rátérhetünk arra, hol találhat
ják meg helyüket a magyar vegyészkutatók a gyógyszer-, 
gyógyszeralapanyag és intermedier kutatásban? Világvi
szonylatban mintegy 40-50 NM E [5] kerül évente forga
lomba, melyből legfeljebb 10-20 tűnhet érdemesnek repro
dukciós kutatásra, de ezeknek legalább 80%-a Magyaror
szágon is védett, tehát kutatásuk jócskán elnapolható. így is 
fennmaradna 2-4/év forgalombahozott, de a bejelentés el
mulasztása miatt magyar szabadalommal nem rendelkező 
NME. Ezeknél alaposan vizsgálandó a későbbi szabadal
maztatás. Az originátor cég szabadalmi védelem nélkül is 
élhet a magyar bevezetéssel és így a reprodukciót végző cég 
jó  esetben a második lehet a hazai gyógyszerpiacon.
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Elképzelhető, főleg ha az originátor gyártó eljárását rej
teni kívánta, (amire a mai szabadalmi rendszerben kicsi az 
esély), hogy a leírt szintézisúttól számottevően egysze
rűbb adódik pusztán az irodalm azás kapcsán. Ilyenkor a 
vegyész fejében összeállhat egy teljesen új, a végtermékig 
terjedő szintézisút. M ás esetben az ism ert szintézis lelkiis
meretes végrehajtásakor derülhet ki olyan nehézség, mely 
új szintézisút kidolgozására sarkalhatja a vegyészt. Új 
szintézisnek a végterm éket felépítő atomi kötések az is
merttől eltérő létrehozását, vagy a zárólépésben új reagens 
alkalmazását tartom. M egítélésem  szerint az ilyen kutatás
nak az anyagszabadalmak korában is van helye, ha jogilag 
úgy is tűnik, hogy zsákutcába vezet.

A mintegy 40-50 bevezetett NME/év mögött biztosan 
több, mint 100 intermedier/év áll. A szabadalmakban köte
lezően csak az utolsó lépés kiinduló anyagait adják meg, 
azok előállítására esetleg a leíró részben utalnak. Többnyire 
retroszintetikus analízissel juthatunk el a nagyobb tételben 
hozzáférhető vegyszerekhez. E  szellemi munka többféle 
megoldáshoz is vezethet, a felmerült intermedierek köre 
egyben a termék alternatív szintézisének forrása is lehet. 
Nem szabad megmaradni sem a szabadalmakban, sem egyes 
folyóiratokban közölt szintézissomál. Bár az intermedier ér
tékesítési témában szinte szabadalmi kötöttség nélkül lehet 
működni, a magam részéről kétlem, hogy ezt érdemes len
ne megcélozni, mert az originátor szívesebben fogad el in
termedier szállítónak vegyipari, mint gyógyszeripari céget.

Bár az elkövetkező éveket a hazai gyógyszeripar új ter
mékpalettájában az idegen eredetű és nem feltétlenül li
cencszerződéssel m eghonosított alapanyag és kész gyógy
szergyártás és értékesítés is fogja jellem ezni, ezek jöve
delmezősége csak ritkán és főleg kész gyógyszerként biz
tosíthat elégséges forrást az R-D (kutatás-fejlesztés) tevé
kenységhez, a termelés világszinten tartásához, és az érték- 
term elő folyam atban résztvevőknek az európai mezőnybe 
beilleszkedő kereseti lehetőséget. Ezért az e tevékenysé
get folytatók szám ára nem csak szabadalmi, hanem term ék 
rentabilitási oldalról is a léc m agasabbra állítódott.

Multidiszciplináris kutatás hazai meghonosítása

Mély meggyőződésem, hogy az új viszonyok között a ma
gyar kutatás nem kerülheti el az originális gyógyszerkuta
tást és fennmaradása nagy mértékben annak nemzetközileg 
is elismert sikerétől függ. Ha eltekintünk a hajdani önálló 
gyógyszerkutatás „me too” képviselőitől, ahol a vegyészi te
vékenység elegendő volt azok megtervezésére, megvalósítá
sára és a biológus partnert is el lehetett látni javaslattal a 
vizsgálatok irányára, a mai kutatási stratégia már kezdettől 
fogva multidiszciplináris csoportmunka, előre elhatározott 
hatás elérésére irányul tudatos megközelítéssel. A  téma in
dításában alapvetők a világos célkitűzés, annak aktualitása 
és eredetisége, a megközelítés módjára alkalmazni kívánt 
módszerek, abban a saját jártasság. Az elvégzett kémiai 
munka módosíthatja az előzetes elgondolásokat: ez részint 
bizonyos kísérletek meghiúsulásából, részint az elkészült, 
tervezett vegyületek biológiai vizsgálatából adódik. M ódo
sulhat a program, mert a témán mások is felbukkannak és

tevékenységükkel befolyásolhatják a saját elképzeléseket. 
A kutatás velejárója, hogy az elégséges hatással rendelkező 
farinakon átmenetileg vezér (= lead) vegyületté válik, vele 
már kibővített vizsgálatok is folynak, míg szimultán törté
nik a vegyületkör kiépítése a későbbi szabadalmaztatáshoz, 
de egyben, ha erre lehetőség adódik, a lead felváltása, vagy 
back up (tartalék) vegyület kiválasztása is bekövetkezhet.

Mennyire jellem ző a hazai kutatásra az életjelenségekkel, 
azok torzulásával, betegségekkel összefüggő több tudo
mányágat összefogó kutatási együttműködések kialakulása? 
Tudomásom szerint az iparvállalatokon kívül alig. A tanszé
kek együttműködése hazai kutatóhelyekkel szórványos, más 
tudományágú intézetekkel országos programok keretén be
lül sem fejlődött ki kooperáció. A gyógyszercégekkel sem 
alakult ki az új követelményeknek megfelelő együttműkö
dés, mert a többnyire bérmunka jellegű feladatokhoz kötött 
ipari támogatás már egyik felet sem elégíti ki. Világviszony
latban igen nagyszámú és feltehetően a résztvevők számára 
gyümölcsöző is a tudományos kutatóhelyek és iparvállala
tok kooperációja. A tudományos műhelyekben arra a felis
merésre lenne szükség, hogy a gyakorlattal összefüggő, 
többnyire multidiszciplináris kutatást is válasszák tudomá
nyos érdeklődésük és tényleges működésük tárgyává.

Az itt leírtak természetesen nem adnak teljes áttekintést a 
gyógyszerkutatás Magyarországon megvalósítható teljes 
spektrumáról. A szerző örülne, ha a magyar kutatók hozzá 
képest ifjú nemzedéke hivatástudatból eredő örömök mellett 
sikeres életpályaként választhatnák a gyógyszerkutatást.

IRODALOM

[11 Blaskó G.: Kémiai kutatás szerepe a gyógyszeripari innovációban, 
előadás, 2000.02.08.

[2] Harsányi K. előadása a BME Szerves Kémiai Technológia Tanszé
kén, 2000.02.23.

[3] Prenlis, A R. -L is, Y. -  Walker, SR.: Br. J. Clin. Pharm. 25, 387. (1988)
[4] Bajpai, M. -Adkinson, K K.: Cur. Opinion in Drug Disc. Devl. 3, 63. 

(2000); Watt, A P- Morrison, D. -  Evans, D C.: Drug Disc. Today 5, 
17 (2000)

[5] Graul, A Drug News Pers. 12, 27. (1999)
Irodalomgyűjtés lezárva; 2000. november 1.

Ö S S Z E F O G L A L Á S

Harsányi Kálmán: A hazai gyógyszer- és gyógyszeralapanyag 
kutatásról

A magyarországi átalakulások hatása a gyógyszerkutatásra. Új 
irányzatok a világban a szintetikus gyógyszerkutatás teljesítőképes
ségének fokozására. A reprogenerikus kutatás helyzete és lehetősé
gei hazánkban. A multidiszcipilináris kutatás hazai meghonosítása.

[Magy. Kém. Lapja 56, 7 (2001)]

S U M M A R Y

K. Harsányi: On the Research of Drugs and Drug Substances 
in Hungary

The influence of the latest Hungárián transformations on the 
drug research. New world tendencies and achievements in syn- 
thetic drug research. The Hungárián possibilities fór elaboration 
of copy drug substances. The familiarization of the multidisci- 
plinic team approaches fór NME-s.
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Fullerénkutatás Magyarországon
BRAUN TIBOR*

Bevezetés

Egy országra jellemző, hogy kutatói milyen gyorsan kapcso
lódnak be a világ élvonala által legélénkebben művelt kutatási 
területekbe. Egy új tudományos felfedezés során az új kutatási 
eredmények terjedése a felfedezés témájával foglalkozó kuta
tók számának a növekedésével követhető nyomon. Ugyanez 
mondható a témában publikált folyóiratcikkek számáról is.

A fulleréneket 1985-ben fedezte fel Kroto, Smalley és Curl, 
akiket ezért 1996-ban kémiai Nobel-díjjal tüntették ki.

Magyar kutatók már 1987-ben felfigyeltek az új felfede
zésre és azóta a fullerénkutatás mértéke és intenzitása jelen
tősnek tekinthető Magyarországon. Ez jól nyomon követhető 
az 1. ábrán, amin a magyar kutatók által publikált folyóirat- 
cikkek számát mutatjuk be (évenkénti bontásban és összesít
ve) 1985 és 1998 között**.

1. ábra. A magyarországi fullerénkémiai folyóiratcikkek 
számának alakulása

Amennyiben a fullerénkutatásról publikált hazai folyóirat- 
cikkek számát nemzetközi összehasonlításban tekintjük, a vi
lág folyóiratcikk publikálási rangsorában Magyarország az 
1985 és 1996 közötti adatok alapján az előkelő 16. helyet 
foglalja el, megelőzve ezzel pl. Izraelt, Hollandiát, Csehor
szágot és Dániát. A természettudomány publikálási világ- 
rangsorában elfoglalt kb. 30. helyéhez viszonyítva nem tűnik 
túlzottnak az az állítás, hogy hazánkban a fullerénkutatás in
tenzíven művelt alapkutatási terület.

Jelen dolgozatban megkíséreljük összefoglalni a magyar 
fullerénkutatási eredményeket, azokat a tudományterülete
ket, amelyeken az interdiszciplináris kutatást Magyarorszá
gon művelik, a fullerénkutatásban részt vevő intézményeket, 
a legintenzívebben művelt tématerületeket és a kutatáshoz 
felhasznált metodikákat.

Hazai eredmények

Az 1. táblázat alapja egy számítógépes bibliográfia, melyben 
legjobb igyekezetünk szerint összegyűjtöttük a hazai kutatás 
publikációs termését. Meijük remélni, hogy ez az adatbázis hí
ven tükrözi a magyar fullerénkutatást, bár tudatában vagyunk 
annak, hogy százszázalékosan teljes bibliografikus adatbázist 
lehetetlen összeállítani. Mint az 1. táblázatban látható, alapku
tatási szinten Magyarországon elsősorban a fizika, kémia, vala
mint az anyagtudomány területén folyik fullerénkutatás. Annak 
ellenére, hogy a mai korszerű tudományos kutatásban meglehe-

* ELTE, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, 1443 Budapest, Pf. 123
** A teljes bibliográfia a szerzőnél az érdeklődők rendelkezésére áll.

1. táblázat
A fullerénkutatás tudományterületi eloszlása 

Magyarországon

Tudományterület Intézményi jelleg 
alapján, %

Publikáló folyóirat 
alapján, %

Kémia 49 48
Fizika 35 36
Anyagtudomány 7 8
Egyéb (biológia, mérnöki 
tudományok)

10 7

EGYETEMEK 
Budapesti Műszaki és Általános és Analitikai Kémiai
Gazdaságtudományi Tanszék
Egyetem (Budapest) Szervetlen Kémia Tanszék 

Gépészmérnöki Tanszék 
Fizikai Intézet

Eötvös Loránd Tudományegyetem Általános és Szervetlen
(Budapest) Kémia Tanszék 

Szervetlen és Analitikai 
Kémia Tanszék 
Ásványtan Tanszék 
Atomfizikai Tanszék 
Biofizikai Tanszék 
Elméleti Fizika Tanszék 
Elméleti Kémiai Laboratórium 
Magkémia Tanszék 
Szilárdtest Fizikai Tanszék

Szegedi Egyetem (Szeged) Alkalmazott Kémiai Tanszék 
Kísérleti Fizika Tanszék 
Optikai és Kvantumelektronikai 
Tanszék
Szerves Kémiai Tanszék

Debreceni Egyetem (Debrecen) Alkalmazott Kémiai Tanszék 
Fizikai Kémiai Tanszék 
Szerves Kémiai Tanszék 
Szervetlen és Analitikai Kémia 
Tanszék

Semmelweis Orvostudományi Orvosi Kémiai Tanszék
Egyetem (Budapest)
Szent-Györgyi Albert 
Orvostudományi Egyetem (Szeged)

Mikrobiológia Tanszék

MTA
Akusztikai Kutatólaboratórium, Budapest 
Antibiotikum Kémiai Kutató Csoport, Budapest 
Anyagtudományi Kutató Intézet, Budapest 
Atomenergia Kutató Intézet, Budapest
Kémiai Kutató Központ, Budapest 
Műszaki Fizikai és Anyagtudományi 
Kutató Intézet, Budapest
Szervetlen Kémiai Kutatólaboratórium, Budapest 
Szilárdtestfizikai Kutató Intézet, Budapest

2. ábra. Fullerénkutatással foglalkozó intézmények Magyarországon

tősen nehéz a szakterületek szétválasztása, a táblázatban látha
tó, hogy a differenciálásnál igénybevett két kritérium, azaz a 
publikáló intézmény profilja és a publikálásra igénybe vett fo
lyóirat tematikája szerinti besorolás hasonló értékeket eredmé
nyezett. A hazai fullerénkutatási eredményeket publikáló, kb. 
260, főleg angolnyelvű cikk 56 különböző folyóiratban látott
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2. táblázat
Szemelvények a m agyarországi fullerénkutatás 

tem atikai elosztásáról
Fullerének
szerkezete

Elméleti
szerkezetkutatások

ELTE, Biofizikai Tsz.; 
BME, Fizikai Int.; ELTE 
Elméleti Kémiai Tsz.; 
MTA, Szilárdtestfizikai 
Kút. Int.

Alkálifulleridek
tulajdonságai

MTA, Szilárdtestfizikai és 
Optikai Kutatóintézet

Fullerénkomplexek ELTE, Radiokémiái 
Kutatólaboratórium

Fullerének 
keletkezése és 
előállítása

Szenesedés
kémiája

KLTE, Fizikai Kémiai 
Tsz.; MTA, Műszaki 
Fizikai és 
Anyagtudományi 
Kutatóintézet

Plazmakémiai
vizsgálatok

MTA, Anyag és
Környezetkémiai
Kutatólabor

Fullerének és 
fullerénvegyületek 
összetétele és 
oldhatósága

Szerves
oldószerekben

KLTE, Fizikai Kémiai Tsz.

Vizes oldatokban ELTE, Szervetlen és 
Analitikai Kémiai Tsz.; 
MTA, Szilárdtestfizikai és 
Optikai Kutatóintézet

Kovalens
fullerénkémia

JATE, Szerves 
Kémiai Tsz.

Szupramolekuláris
fullerénkémia

ELTE, Szervetlen 
és Analitikai 
Kémiai Tsz.

Karbon
nanocsövek

Katalitikus
szintézise,
szerkezete

JATE, Alkalmazott Kémiai 
Tsz.; BME, Fizikai Int.; 
MTA, Műszaki Fizikai és 
Anyagtudományi Int.

Tulajdonságai BME, Fizikai Int., MTA, 
Műszaki Fizikai és 
Anyagtudományi Int.

Endohedrális
fullerénkémia

ELTE, Szervetlen 
és Analitikai 
Kémiai Tsz.

napvilágot. A világ más fejlett országai által is publikálásra leg
inkább igénybevett folyóiratok állnak a rangsor élén. A hazai 
kutatók a szakmai konferenciák intenzív részvevői.

Magyarországon 31 intézményben folyik fullerénkutatás, 
mint az a 2. ábrán látható. Ezek 74 %-a felsőoktatási intéz
mény, de jelentős tevékenység folyik a Magyar Tudományos 
Akadémia kutatóintézeteiben is. Nyitott kérdés, hogy a fővá
ros-vidék aránya (71 : 29) megnyugtatónak mondható-e.

A 2. táblázatban a hazai fullerénkutatás tematikai eloszlá
sát mutatjuk be. Mint látható, lényegében a fulleréntudomány 
csaknem minden jelentős területére kitér.

Mint a 3. táblázat -  kiegészítőleg -  bemutatja, a 
fullerénkutatáshoz igénybe vett kísérleti metodikák is átfog
ják a világban hasonló céllal alkalmazott eljárásokat.

Az e dolgozat alapjául szolgáló adatbázist hasznosan egészít
heti ki a kérdés iránt szélesebb körben érdeklődők számára az a 
nyomtatott kötetként is megjelenő két számítógépes adatbázis 
[1, 2], amely bemutatja a világ fullerénkutatását az 1985-1996 
évek bibliográfiájaként. Ugyancsak fontos hazai tény érdemel 
említést, hogy jelenleg a világ egyetlen kifejezetten fullerénku- 
tatási folyóiratát a Fullerene Science and Technology^ [3] ugyan 
az Egyesült Államokban adja ki a New York-i Marcel Dekker 
Incorporated (MDI) kiadó, de a folyóirat alapítója és szerkesz
tője, valamint a szerkesztő bizottság több tagja magyar.

3. táblázat
Szemelvények a m agyarországi fu llerénkutatás 

m etodikai eloszlásáról
SPEKTROSZKÓPIA Elektron

NMR
IR
Gamma 
Lézer 
Mössbauer 
Akusztikai Emisszió

TERMIKUS
DIFFRAKCIÓ Röntgen

Elektron
NEUTRON BESUGÁRZÁS
ELEKTRONMIKROSZKÓPIA
SZCINTILIZIS
MECHANIKAI
MIKROBIOLÓGIAI
KROMATOGRÁFIA, HPLC

A magyar fullerénfizika világviszonylatban is kiemelkedő sze
repével egy nemrég megjelent közleményben foglalkoztunk [4].

A fullerénkémia számos vonatkozása magyar nyelven is át
tekinthető hazai kismonográfiákban [5, 6].

Köszönetnyilvánítás
Köszönöm Beck Mihálynak, Bíró László Péternek, Bucsi Im 
rének, Hernádi Klárának, Jánossy Andrásnak, Kamarás Ka
talinnak, Kürti Jenó'nek, László Istvánnak, Nemes Lászlónak, 
Surján Péternek és Vértes Attilának a jelen összeállításhoz 
beküldött anyagokat.

Ugyancsak köszönet jár az OTKA, T023043 sz. alatt nyúj
tott támogatásért, Szalóky Dánielnek és Szatmáry Botondnak 
az adatok feldolgozásában és grafikai megjelenítésében való 
közreműködésért.
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[61 Braun Tibor: Szénszférák zenéje, Fullerénkémiai kalandozások.

Akadémiai Kiadó, 2000

Ö S S Z E F O G L A L Á S

Braun Tibor: Fullerénkutatás Magyarországon

A dolgozat részletes áttekintést ad a hazai fullerénkutatásról, be
leértve az 1985 és 1999 között közölt folyóiratcikkek számát, 
azok időbeli növekedését, a kutatásban résztvevő intézménye
ket, a legintenzívebben művelt tématerületeket és a kutatáshoz 
felhasznált metodikákat.

[Magy. Kém. Lapja, 56, 10 (2001)]

S U M M A R Y

T. Braun: The Fullerene Research in Hungary

The paper presents a panoramic view on the Hungarian fullerene 
research scene during the 1985-1999 period. It shows the num
ber and growth of Hungarian journal articles, the distribution of 
research topics and their methodologies.

mkl2001. 56. ÉVFOLYAM. 1-2. SZÁM 11



A vegyipari művelettan ötven éve a BME Vegyészmérnöki Karán*

A műveleti oktatás kezdete [1]

Egyetemünkön az 1948-as tantervi reform előtt a tulajdonkép
peni értelemben vett műveleti oktatás nem folyt. Az 1948-as 
reform során e feladat megoldására hozták létre az „Ipari El
méleti Kémia Tanszék”-et. A tanszék professzorának, Schay 
Gézának vezetésével Sárkány György adjunktus szervezte 
meg a Vegyészmérnöki Karon a műveleti oktatást az akkori 
reform célkitűzéseinek megfelelően hármas tagozódásban 
(1950/51- 1952/53), mégpedig az
A -  szervetlen kémiai szakon (László Antal és Hesp Vilmos 

vezetésével)
B -  szerves kémiai szakon (Sárkány György és Tettamanti 

Károly vezetésével)
C -  biológia ipari szakon (Oplatka György vezetésével).

Egy féléven át, heti négy órában adták elő a tárgy egyes fe
jezeteit a három szaknak megfelelő válogatásban. (Emellett 
mint előtanulmány továbbra is szerepelt a „Vegyipari Géptan” 
c. tárgy és egy pár évig önálló tárgyként még az erőművek ter
modinamikáját ismertető „Géptan” is).

1952. július 1-én Schay Gézának a Fizikai Kémia Tanszék
re történt kinevezésekor megszüntették az Ipari Elméleti Ké
mia Tanszéket, de egyidejűleg az Oktatásügyi Minisztérium 
‘‘Vegyipari Műveletek és Gépek” néven új tanszéket hozott 
létre. Az új tanszék megszervezésére Sárkány György ad
junktus kapott megbízást.

Az 1953/54. tanévtől kezdve már egységessé vált az addi
gi B és C szak előadási anyaga (az A szak Veszprémben mint 
önálló egyetem működött tovább), s e tanszék látta el a meg
szüntetett „Vegyipari Géptan” c. tárgy oktatását is 1966-ig. A 
tanszék keretében így a 7. félévben Özvegyi Béla, majd 
Fábry György gépészmérnökök a Vegyipari Gépek és Mező- 
gazdasági Iparok tanszékéről három órás „Vegyipari Gép
tan”-!, a 8. félévben 4+2 óra előadásban Sárkány adjunktus 
„Vegyipari Műveletek”-et adott elő.

Ugyanebben az évben a Kari Tanács kérésére az Oktatásügyi 
Minisztérium az oktatási program kidolgozására és a hozzá 
szükséges korszerű félüzemi laboratórium létesítése érdekében 
M.G. Jefimovot, a Moszkvai Vegyipari Gépészeti Főiskola taná
rát hívta meg. Ezzel egyidőben jelentősen bővült a tárgy oktatá
si anyaga. 1954-től a „Vegyipari Géptan” c. tárgy előadása for
mailag is megszűnt és beleolvadt az egységes „Vegyipari Műve
letek és Gépek” tárgyba. 1955. szeptember 1-én nevezték ki a 
tanszék professzorává Tettamanti Károlyt. Ekkor vált lehetővé a 
Jefunov által kezdeményezett félüzemi laboratórium építése. Ki
alakult a tárgy teljes tematikája: a hidrodinamikai műveletek, 
ülepítés, szűrés (centrifugák), keverés, hőcsere műveletek (hűtő
gépek, kazánok és műszaki termodinamika), bepárlás, szántás, 
extrakció, desztilláció, abszorpció, ipari kémiai reaktortechnika. 
A tárgy alapozó jellegének megfelelően az előadások 1957/58- 
tól már a 6., majd 1961/62-től az 5. félévben kezdődtek. Az esti

*Az MTA Műszaki Kémiai Komplex Bizottság „Ötvenéves a hazai 
vegyipari művelettani oktatás” ülésén, 2000. október 25-én elhangzott 
előadás szerkesztett szövege
** akadémikus, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 
Vegyipari Műveletek Tanszék, Budapest
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tagozaton a vegyipari műveletek előadást Matolcsy Kálmán, ké
sőbb Sárkány György, Török Jenő és Havas Géza tartotta.

Tanszékünk látta el a Karon a „Szabályozástechnika” okta
tását is. Legelőször 1951 -ben Beczkói József tartott előadáso
kat „Vegyipari műszerezés” címen. A tárgy rövidesen meg
szűnt és csak 1957-ben került újra sor - tanszékünk keretén 
belül -  a „Vegyipari szabályozástechnika” c. tárgy előadásá
ra (Helm László, az Automatizálási Tanszék tud. munkatársa, 
meghívott előadó). 1959/60-tól Földes Péter adjunktus vette 
át a tárgy oktatását „Méréstechnika és Automatizálás” címen.

Az 1960-ban kezdődő reform eredményeképpen a szállítószer
kezetek (szivattyúk, kompresszorok), hűtő-, és hőerőgépek okta
tása 1964-től a szervezés alatt álló Vegyipari Géptan Tanszék fel
adata lett. Később az 1966-ban létesített Vegyipari Géptan Tan
szék feladatává vált a gépi alapismeretek közlésén kívül a Vegy
ipari Géptan oktatása is. Ezért 1966. március 1-től tanszékünk ne
ve „Vegyipari Műveletek Tanszékire változott. A Vegyipari mű
veletek oktatására redukálódott programban -  az 5., 6. és 7. fél
évben heti 12 óra előadás mellett 9 óra gyakorlat is szerepelt. En
nek kétharmada félüzemi laboratóriumi gyakorlat volt.

1961/62-ben, ha nem is az eredeti terveknek megfelelően, 
kb. 340 m2 alapterületű hallgatói félüzemi laboratórium is be
indult. Itt mintegy 25 különböző félüzemi mérés szerepelt (10 
mechanikai művelet, 5 hőtani és 10 anyagátviteli műveleti 
gyakorlat). A szabályozástechnikai gyakorlatok laboratóriumi 
oktatását csak 1965/66-ban sikerült biztosítani (7 mérés).

1965/66-től a Méréstechnika és Automatizálás c. tárgy is 
kettévált: a Méréstechnika előadás a Fizikai kémia, ill. ké
sőbb az Alkalmazott kémia tanszékhez kerül, de tanszékünk 
látta el továbbra is a Vegyipari Szabályozástechnika oktatá
sát. A heti 4 óra előadást heti 3 óra számolási és laboratóriu
mi gyakorlat egészítette ki.

A hetvenes és nyolcvanas évek

A tanszék két főtárgya ebben az időszakban fokozatosan kor
szerűsödött. A Vegyipari műveletek tárgyat 1977-tól Földes Pé
ter, 1982-től Manczinger József és Sawinsky János, a Szabályo
zástechnikát pedig Hajdú Hajnalka adta elő.

Tanszékünk volt a Szervező vegyészmérnök szak megszervező
je és felelőse 1974 és 1997 között. A szak létrehozásával Karun
kon lehetővé vált olyan okleveles vegyészmérnök szakemberek 
képzése, akik megfelelő gyakorlat után képesek vegyipari rend
szerek működésével, tervezésével, szabályozásával, fejlesztésé
vel és átfogó irányításával kapcsolatos műszaki, szervezési és ter
vezési feladatok ellátására. A Szak keretében fejlesztettük ki és 
oktattuk a Vegyipari rendszertechnika és matematikai modelle
zés, Vegyipari energetika, Számítógépes folyamatirányítás és a 
Vegyipari optimalizálás tárgyakat, melyek a Vegyészmérnöki 
Karon először tették lehetővé az ipari gyakorlatban ma már nél
külözhetetlen számítógépes modellezés és tervezés (mai néven 
vegyipari informatikai alapok), valamint a rendszermémöki 
szemlélet (mai néven környezetmérnöki alapismeretek) oktatását.

Oktatásunk ilyen értelmű fejlesztése egyidejűleg a tanszék 
kutatási témáinak bővítését eredményezte. Az informatikai és 
környezetmérnöki szemlélet oktatásával és kutatásával tehát 
tanszékünk úttörő szerepet vállalt és így hozzájárult ahhoz,
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hogy a Karon a korszerű „vegyészmérnöki tudomány” megho
nosodjék. E fejlesztési munkában Fonyó Zsolt mellett, Rév 
Endre és Mizsey Péter játszották a főszerepet.

A tárgyak előadásait azokkal kb. azonos kiméretű számítógé
pes gyakorlatok egészítették ki a tanszékünkön létrehozott Kari 
számítástechnikai laboratóriumban. Ezek az oktatási alapelvek 
valamint a tárgyak továbbfejlesztett változatai beépültek a kredit 
rendszerben létrehozott és jelenleg is sikeresen folyó Általános 
vegyipari és folyamatmérnöki szakirány oktatásába és tantervébe.

A hetvenes és a nyolcvanas években a tanszékünk oktatói öt 
szakmérnöki szakon (Biológiai és élelmiszeripari, Cukoripari, 
Gyógyszeripari, Szerves kémiai technológiai és Vegyipari 
műveleti) tartottak előadásokat a vegyipari műveletek külön
böző fejezeteiből (mechanikai műveletek, deszülláció, extrak- 
ció, kémiai reaktorok). Ugyanebben az időszakban részt vet
tünk a mérnök-tanár képzésben és kötelező választható tár
gyakat is előadtunk heti 2 órában (pl. rektifikálás, extrakció, 
rendszertechnika, energetika).

Az elmúlt évtizedben a gyógyszer ágazatos és a biomémök 
hallgatók számára a korszerű szétválasztó műveletekről heti 2 
órában tartunk előadást, az általános vegyipari ágazatos hall
gatóknak pedig a heterogén katalitikus és gáz-folyadék reak
torokról heti 2 órában (+4 óra gyakorlat).

Tanszékünk oktatása a 80-as évektől folyamatosan kiegészült 
a Kísérletek tervezése és értékelése, Biometria és a Minőségme
nedzsment tárgyak oktatásával is. Az utóbbi években pedig a 
Természet és Társadalomtudományi Kar által szervezett Műsza
ki Menedzser Szakon tanszékünk oktatói a Mezőgazdasági Ké
miai Technológia Tanszékkel közösen adják elő a Vegyipari és 
biomémöki műveletek című tárgyat heti 6 óra terjedelemben.

A tanszék által oktatott tárgyak jelentős részeit idegen
nyelvű képzés keretében angol nyelven is előadjuk.

A tanszék tanszékvezetői 1952-től napjainkig:

1952-1955
1955-1977
1977-1982
1982-1994
1994-től:

Sárkány György és M.G. Jeflmov 
Tettamanti Károly 
Földes Péter 
Manczinger József 
Fonyó Zsolt

A legújabb fejlemények [2,3]

A kilencvenes évek második felében a Vegyipari műveleti tár
gyak oktatása a tanszékvezető irányításával a korszerű köve
telményeknek megfelelően megújult. A „chemical engineer
ing” koncepciót követve egységes szemléletben ismertetjük a 
művelettan elméleti és gyakorlati alapjait a mérlegegyenletek
től kezdve a hasonlósági módszeren keresztül a hidrodinami
kai, hőtani, anyagátadási és kémiai átalakítási műveleteket 
megvalósító berendezésekig (7. ábra). Célunk tehát a műve- 
lettani alapelvek és alapfogalmak egzakt matematikai és fizi
kai kémiai alapokon történő értelmezése és magyarázata, 
majd ezt követően az egyes műveletek tömör ismertetése.

A megalapozó elméleti részeknél különös figyelmet fordítunk 
arra, hogy rámutassunk a hasonlóságelmélet fontos és áthidaló 
szerepére az elmélet és a mérnöki gyakorlat között. A hasonlóság
elmélet segítségével ugyanis a transzportfolyamatok elméletéből 
következő differenciális mérlegegyenleteket dimenziómentes 
mennyiségek összefüggéseire vezethetjük vissza. Ennek alkal
mazása során a helyi differenciális mérlegegyenletek tagjaiból

1. ábra. A műveletek felépítése

makroszkopikus vezetési és konvektiv tagok, a térbeli határfelté
telekből pedig átadási tagok lesznek. A hasonlóságelmélet az e 
tagok dimenziómentes arányairól, illetve az egyes transzportje
lenségekhez tartozó (energia, impulzus, komponens-transzport) 
dimenziómentes arányok közti összefüggésekről ad számot.

Fontosnak tartjuk hangsúlyozni azt is, hogy a vegyipari fo
lyamatokat tervező, fejlesztő és üzemeltető mérnök gyakorlati 
munkája során már olyan elméletileg megalapozott kritériális 
összefüggésekkel számol, melyeket kísérleti úton meghatáro
zott együttható és kitevő értékekkel egészített ki. Előadásaink
ban rámutatunk arra is, hogy a hasonlóságelmélet nemcsak a 
vegyipari folyamatok biztonságosabb méretnövelését segíti elő 
laboratóriumi méretről üzemire, de a kísérleti adatok és tapasz
talatok általánosításával lehetővé teszi a hidrodinamikai, hőta
ni, anyagátadási és kémiai műveletek egységes tárgyalását is.

Tárgyaink felépítése és kifejtése a vegyészmérnöki tudo
mány történeti kialakulásával összhangban, két szempontból 
is rendszerszemléletű. Egyrészt rámutat arra, hogy a művelet
tan alapvető koncepciója az 1920-as években megszületett 
műveleti egység, melynek alapján a vegyipari folyamatok szé
les választéka kevés számú alapműveletből összeállítható. En
nek keretében olyan viszonylag egyszerű modellek ill. elvek 
bevezetése és értelmezése szükséges, mint a transzportálódó 
tulajdonságok fogalma, a mérlegegyenletek, a hasonlóságel
mélet, a komponens-transzportot leíró anyagátadási elméle
tek, a fokozatokból álló berendezések elméleti tányér, vagy a 
folytonos érintkeztetésű oszlopok átviteli egység koncepciói.

Másrészt az utóbbi négy évtizedben a fokozódó műszaki-gaz
dasági követelmények szükségessé, a digitális számítógépek el
telj edése pedig lehetővé tette egy új, rendszerszemléletű vegyész
mérnöki tudomány kifejlesztését, alkalmazva a matematikai ope
rációkutatás, a numerikus módszerek és általában a számítógépes 
kezelés nyújtotta lehetőségeket. Ennek keretében lehetővé vált a 
folyamatok viselkedésének egyre pontosabb becslése, továbbá a 
kifejlesztett új, egyre hatékonyabb módszerek segítségével töké
letesebb (optimális) folyamatok tervezése és üzemeltetése.

A fentieknek megfelelően a ma is nélkülözhetetlen klasszikus 
ismeretek mellett kitérünk több, a legutóbbi két évtized fejlődését 
tükröző eredményre, például néhány új típusú műveletre, az új 
konstrukciós és méretezési elvekre, a számítógépes tervezési eljá
rásokra, a matematikai modellezésre, energiagazdálkodásra, opti
malizálásra és a rendszerelméletet alkalmazó folyamatszintézisre.
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Bár nem kívánok mélyebben belebocsátkozni a Kuhn-féle pa
radigma-elméletbe*, vagyis a tudós-iskolák témaváltása történel
mi folyamatának filozófiájába, mégis célszerűnek látszik a folya
matszintézis helyének megjelölése a „chemical engineering” is
kolák tudománytörténetében (2. ábra). Az első paradigma kor
szakát képező vegyipari műveletek iskolája után a fejlődés és a 
hozzátartozó témaváltás két egymást befolyásoló, párhuzamosan 
haladó, különböző szinten történt. A mikroszintüfejlődés eredmé
nyezte a transzportfolyamatok elméletét és tette lehetővé a külön
böző műveletek tudományos igényű megértését és leírását. E 
mikroszintü kutatás napjainkban a műveletek energetikájával 
folytatódik, ennek célja a változások magyarázata a hajtóerők, az 
energiafajták és a nem megmaradó entrópia segítségével. A pár
huzamosan végbement makroszintű fejlődés a folyamatok rend
szeres vegyészmérnöki tervezését tette lehetővé. Ennek első fej
lődési fokozata a folyamatanalízis, vagyis a műveletek hálózatá
nak anyag- és hőmérleg-számítása, értékelése és optimálása volt, 
a második fokozat pedig a rendszeres folyamatszintézis. Ennek 
eredményeképpen ma már nyilvánvaló, hogy az elszigetelt és in
tegrált műveletek optimális jellemzői (konverzió, refluxarány, 
nyomás stb.) különbözőek, továbbá, hogy az üzemi rendszerjel
lemzőket (lefuvatás, recirkuláció, regenerálás stb.) is figyelembe 
kell vennünk az optimalizálandó változók között.

A műveleti tárgyak megújítása azonban nemcsak az előadási 
tematikák újraformálását igényelte, hanem új félüzemi és szá
mítógépes laboratóriumi gyakorlatok kidolgozását és új tan
könyvek megírását is. Ennek keretében jelentek meg a Nemze
ti Tankönyvkiadónál a Fonyó -  Fábry: „Vegyipari művelettani 
alapismeretek” c. egyetemi tankönyv (1998), a Műegyetemi 
Kiadónál az új „Vegyipari félüzemi praktikum” (2000), vala
mint a Műszaki Könyvkiadónál a Kemény -  Deák: „Kísérletek 
tervezése és értékelése” (2000) c. munkák. 2001/2002 tanévre 
tervezzük az új Folyamatirányítás, Kémiai reaktorok és Vegy
ipari műveleti számítások jegyzetek megjelentetését.

A szervezeti egységek összevonásának keretében a Ve
gyészmérnöki Kar Tanácsának döntése alapján az 1966-ban 
létesített Vegyipari Géptan Tanszék 2000. július 1-től „Géptan 
Csoport” néven a Vegyipari Műveletek Tanszék részévé vált.

A tanszék által jelenleg oktatott tárgyakat az 1. táblázat
ban, az aktuális kötelező vegyipari műveleti méréseket pedig 
a 2. táblázatban foglaltuk össze.

-1920

1920-1950 
1. paradigma

1950-1970 
2. paradigma

1970-
3. paradigma

2. ábra. A „chemical engineering” paradigmái

* A paradigma ebben az összefüggésben a valóságos tudományos gyakorlat egyes 
elfogadott mintáit jelenti, melyek magukban foglalják a megfelelő törvényeket, 
elméletet, az alkalmazást és a kutatási eszközöket együtt. A közös paradigmák 
alapján a kutatókat azonos szabályok és minták vezérlik. Ez az elkötelezettség és 
a hozzá kapcsolódó közmegegyezés előfeltétele a normál tudománynak, azaz egy 
bizonyos kutatási hagyomány létrejöttének és fennmaradásának.
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A tanszék szakterületei

A tanszék szakterületei a következők: vegyipari műveletek, 
folyamatok és eljárások, vegyipari folyamatirányítás, folya
mattervezés, optimalizálás, kísérlettervezés kutatása, fejlesz
tése és oktatása.

A tanszék kutatási témáit, azok metodikáját és célkitűzéseit el
sősorban történeti és helyi adottságok determinálták. A tanszék
nek a hallgatói laboratóriumi oktatás mellett, azzal egy időben, a 
félüzemi laboratórium megépítése mellett kellett saját tudomá
nyos kutatási területét kialakítania. E körülményből adódott az a 
szükségszerűség, hogy a választott témák, ha a vegyipari műve
leteknek nem is egészére, de minden olyan fejezetére terjedjenek 
ki, amelyek metodikában és elágazásukban az egész tudomány
ágat jól reprezentálják. A kutatási témák ilyen megválasztása egy
úttal azzal az előnnyel is járt, hogy az oktatási célokat szolgáló 
félüzemi gyakorlatok az oktatók élményszerű tudományos kuta
tásának „melléktermékeiként” jöttek létre. így a tanszék tudomá
nyos kutatása összefonódott a hallgatók gyakorlati oktatásával.

1. táblázat
A BM E Vegyipari M űveletek Tanszék által 

ok ta to tt tárgyak  (2000/2001 tanév)

Vegyipari műveletek Számítógépes folyamatirányítás
Folyamatirányítás Korszerű elválasztó műveletek
Kísérletek tervezése és értékelése Vegyipari és biomémöki műveletek
Biometria Minőségjavító kísérlettervezés
Optimalizálás Minőségügyi statisztika
Folyamattervezés és modellezés Környezeti eljárástan
Minőségmenedzsment Transzportfolyamatok

2. táblázat
Vegyipari m űveletek lab o ra tó riu m i gyakorla tok  

(2000/2001 tanév)

Hidrodinamikai műveletek 
Szűrési gyakorlat keretes szűrőpréssel 
Keverők teljesítményszükségletének mérése 
Fluidizáció
Nyomásesés mérése Raschig-gyűrűkkel töltött oszlopban 

Anyagátadási mérések
Anyagátadási tényező meghatározása oldódásnál 
Anyagátadási sebesség mérése ioncserélő műgyantával

Hőtani és elválasztási műveletek 
Bepárlás vizsgálata 
Lengőlapátos filmbepárló vizsgálata 
Hőátadás vizsgálata keverős készülékben 
Abszorpció
Ellenáramú keverő-ülepítő extraktor 
Drogextrakció modellezése 
Folyamatos egyensúlyi desztilláció
Folyamatos rektifikálás vizsgálata félüzemi méretű rektifikáló 
oszlopon
Töltött rektifikáló oszlopok vizsgálata 
Szakaszos rektifikálás üveg harangtányéros kolonnán 
Szűrési gyakorlat laboratóriumi membránszűrő berendezésen I. 
Ultraszűrés (ultrafiltration, UF)
Szűrési gyakorlat laboratóriumi membránszűrő berendezésen II. 
Fordított ozmózis (reverse osmosis, RO)
Szuperkritikus extrakció mérése

Kémiai reaktorok
Folyamatos kevert tartály- és csőreaktor vizsgálata 
Tartózkodási idő-eloszlás mérése
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Az utóbbi két évtizedben a tanszék kutatási témái a „chemi
cal engineering” legújabb elméleti és gyakorlati fejezeteivel bő
vültek. Ilyen témakörök például a nemideális elegyek elválasz
tása hibrid eljárásokkal, a szuperkritikus extrakciók és reakciók, 
a membrán-szeparációk, a vegyipari folyamatszintézis, a kör
nyezetkímélő folyamattervezés, továbbá a folyamatirányítási és 
működőképességi kutatások.

A tanszék jelenlegi kutatási témái

Ezek a következők: desztilláció, abszorpció, extrakció, külö
nösképpen szuperkritikus extrakció és nemideális elegyek el
választása, membrán szeparációs műveletek, folyadékok ke
verése, vegyipari reaktorok, folyamattervezés és energiain
tegráció, vegyipari szabályozástechnika, optimalizálás, kísér
lettervezés, környezetbarát folyamattan. A kutatási témákat 
az alábbiakban részletezzük.

Elválasztási műveletek

Abszorberek működésének vizsgálata. Optimális abszorber 
konstrukció kialakítása. Gőz-folyadék fázisegyensúlyi adatok 
kimérése és az adatok jóságának ellenőrzése, a hiányzó adatok 
becslése. Fázisegyensúlyi modellek fejlesztése. Komplex 
szénhidrogénelegyek jellemzése és modellezése. Desztillációs 
technológiák modellezése, tervezése. Elválasztási műveletek 
membránok alkalmazásával (mikroszűrés, ultraszűrés, reverz 
ozmózis, pervaporáció). Hibrid elválasztási eljárások, extrak- 
tív és azeotrop desztilláció, reaktív desztilláció, multifunkciós 
elválasztó berendezések. Folyadék-folyadék, szilárd-folyadék 
és szuperkritikus extrakciós technológiák kidolgozása. Extra
háló berendezések tervezése. (Fonyó Zsolt, Manczinger József 
Sawinsky János, Kemény Sándor, Mizsey Péter, Simándi Béla, 
Rév Endre, Deák András, Havas Géza, Borús Andor, Rezessy 
Gábor, Lelkes Zoltán)

Keverés

Keverők teljesítményfelvételének és homogenizálási haté
konyságának meghatározása. Hő- és anyagátadás kevert tar
tályban. Szuszpendálás, gázdiszpergálás. (Havas Géza, 
Sawinsky János, Deák András)

Kémiai reaktorok

Homogén és heterogén (gáz-folyadék, folyadék-folyadék, szi
lárd-folyadék), valamint polimerizációs reakciók vizsgálata sza
kaszos és folyamatos kevert tartályreaktorban és kaszkád reak
torban. Tartózkodási idő-eloszlások kutatása. Az optimális reak
ció körülmények meghatározása. (Sawinsky János, Simándi Bé
la, Deák András, Hűnek József)

Folyamattervezés, folyamatirányítás, vegyipari energetika

Vegyipari, kőolajipari és petrolkémiai folyamatok integrált szem
léletű tervezése hierarchikus és algoritmikus módszerekkel. 
Vegyipari berendezések szabályozó rendszerének tervezése. 
Folyamatirányítás kutatása és működőképességi vizsgálatok. 
Vegyipari üzemek energetikai felülvizsgálata és működésének 
javítása. Energiatakarékos és hulladékszegény eljárások kidol
gozása. (Fonyó Zsolt, Mizsey Péter, Hajdú Hajnalka, Rév End
re, Borús Andor, Lelkes Zoltán, Kalmár István)

Környezetkímélő'folyamatok kutatása

Környezetszennyező hulladék gázok tisztítása gázabszorpció
val. Üzemek környezetvédelmi felülvizsgálata, oldószer visz- 
szanyerés, szennyvízkibocsátás csökkentése. Szennyvizek 
szervesanyag mentesítése. Anyagcserélő és hőcserélő rendsze
rek módszeres tervezése. Hibrid elválasztási műveletek kör
nyezetközpontú kutatása. Hulladékszegény eljárások tervezé
sének stratégiája a folyamatintegráció módszerével. (Fonyó 
Zsolt, Mizsey Péter, Rév Endre, Borús Andor, Lelkes Zoltán)

Kísérlettervezés, minó'ségbiztosítás

Kísérletek tervezése tudományos, analitikai és ipari optimálási 
feladatok megoldására. Mérési adatok statisztikai feldolgozá
sa. Minőségjavító célú kísérlettervezés (Taguchi-módszer). 
(Kemény Sándor, Deák András)

Közélet

A tanszék tudományos közéleti tevékenysége és ipari együttmű
ködési kapcsolatai kifejezetten jónak mondhatók: több mint 
húsz külföldi tudományos intézménnyel és húsz hazai iparválla
lattal állunk kapcsolatban. A tudományos szakmai elismertsé
günk egyik legutóbbi bizonyítéka az ESCAPE-9 1999. évi bu
dapesti rendezvénye volt, melynél az Európai Vegyészmérnök 
Szövetség (EFCE) Folyamatmérnöki Munkabizottsága (CAPE) 
tanszékünket kérte fel a tudományos elnökség megtisztelő fel
adatára. Ipari kapcsolataink és megbízásos munkáink pedig az 
általunk oktatott és kutatott művelettani témakörök szükségessé
gét és aktualitását igazolják.

Örömmel állíthatjuk, hogy a tanszék oktatói mind a hazai, 
mind a nemzetközi tudományos közéletben, továbbá az ipari 
körökben elismertséget élveznek. Ehhez olyan kollektíva és 
munkahelyi légkör szükséges, ahol az emberek kölcsönösen ér
zik munkájuk, az oktatás és a kutatás felelősségét.

IRODALOM

[1] Tettamanti K.: Vegyipari Műveletek Tanszék, BME Vegyészmérnöki Ka
rának Centenárumi Emlékkönyve, 199-206, Akadémiai Nyomda, 1972

[2] Fonyó Zs. -  Fábry Gy.: Vegyipari művelettani alapismeretek. Nem
zeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998.

[3] Fonyó Zs.: MTA székfoglaló előadás, Magyar Kémikusok Lapja, 54, 
569-586 (1999)

Ö S S Z E F O G L A L Á S

Fonyó Zsolt: A vegyipari művelettan ötven éve a BME Vegyészmér
nöki Karán

A szerző áttekinti a BME vegyészmérnöki karán folyó vegyipari művelettan 
oktatás történetét és részletesebben tárgyalja a jelenlegi oktatási koncepciót 
és annak elemeit. Kitér a tanszék szakterületeire és kutatási területeire, vala
mint külkapcsolataira.

[Magy. Kém. Lapja 56, 12 (2001)] 

S U M M A R Y

Zs. Fonyó: Fifty Years of Chemical Engineering at Chemical Engineering 
Faculty of Budapest University of Technology and Economics

The author reviews the history o f chemical engineering education at the 
Chemical Engineering Faculty o f TUB and discusses in detail the recent 
education concept and its elements. Reveals the main fields o f interest 
and research and the connections o f the Department.
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Vegyipari kutatóintézetek Magyarországon
Megemlékezés alapításuk mintegy 50 éves évfordulójáról I.

A közlem ény elsődleges célja az alcím ben m egfogalm a
zott m egem lékezés, em lékállítás, visszatekintés, ami 
azonban nem  nélkülözheti az arra a kérdésre adandó vá
laszadást sem, hogy mi lett a sorsuk ezeknek az intézm é
nyeknek és hogy értékelhető működésük. Semmiképpen 
sem cél a tudom ányos értekezés, ami nem  fér bele e lap 
tartalm i és terjedelmi korlátaiba, és elkészítéséhez még 
nem terem tődtek meg az egyéb feltételek.

Az alcímben szereplő „mintegy” azt jelenti, hogy a vegy
ipar ipari kutató intézeteit nem egy időpontban, hanem idő
ben széthúzva létesítették (MÁFKJ: 1948, NAKI: 1951).

Előzmények

M óra László  mutat rá arra [4], hogy M agyarország agrár
jellegéből kifolyóan a tudom ányok egyes ágait főleg a 
mezőgazdasági term elés növelésére kívánták hasznosíta
ni. Ezért a XIX. század 70-es éveiben mezőgazdasági kí
sérleti állom ásokat létesítettek. Szám ukat egyre növelték 
és 1908-ban 123 kutatóintézm ény (intézet, állomás) mű
ködött, döntően költségvetési forrásból.

A mezőgazdasági kísérletüggyel ellentétben államilag fi
nanszírozott ipari kutatóm unka csak késve és nehezen in
dult meg. Az erre a célra 1883-ban felállított érdekes nevű 
Technológiai Iparm úzeum  is csak a század elején kezdett 
anyagvizsgálatokkal számottevő ipari kutatási funkciót, 
vagy az ahhoz közelálló tevékenységet végezni. A fenti in
tézményből 1922-ben alapított Technológiai és Anyagvizs
gáló Intézet jóform án egyedül látta el az államilag irányí
tott kísérletügy feladatát az ipar egész területén.

A kémiai és vegyipari kutatás II. világháború előtti hely
zetét vizsgálva legalábbis a kém iára vonatkozóan cáfolni 
kell azt az elmúlt 50 évben sztereotippá vált megállapítást, 
amely szerint „nem volt hazánkban jelentős kutató-fejlesz
tő tevékenység”. Á ttekintve a korabeli adatokat szembetű
nő, hogy elsősorban a gyógyszeriparban a két világháború 
között jelentős kutatási tevékenység alakult ki, de nem  le
het említés nélkül hagyni a nitrogénipar ez irányú tevé
kenységét és néhány egyetem (elsősorban a József Nádor 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) néhány tan
székének működését sem. Ezek a kutatóhelyek azonban 
nem voltak önálló intézmények, és a fenti idézet nem egé
szen pontos, mivel csak az önálló jelzővel vált volna azzá. 
A fenti állítás igazolására az alábbi példákat említem még: 
-  Varga József műegyetemi tanár szabadalm a alapján 

1934-ben kísérleti félüzem  épült barnaszenek lepárlási 
term ékeinek hidrogénezés útján m űbenzinné való fel
dolgozása tanulmányozására. Az eljárásnak az a felis
merés volt az alapja, hogy a szén hidrogénezésénél a 
kén nem katalizátorm éreg, hanem  elősegíti a hidrogéne- 
zési folyam atot (Varga-effektus);

*1113 Budapest, Tas vezér utca 20.
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-  hazai kutatás alapján (ami ugyan külföldi adaptáció 
volt) 1939-ben szintetikus kaucsuk próbaüzem  létesült;

-  Szarvasi Imre műegyetemi tanár metilklorid alapú me- 
tilalkohol, Bognár Aurél kénből és metánból széndiszul- 
fid előállítási technológiát dolgoztak ki [3];

-  m indhárom  gyógyszergyárban (C hinoin, R ichter, 
Wander) a kutatóintézet nagyságú kutató laboratóriu
m ok számos gyógyszer alapanyag (Novurit, szulfon- 
am id készítmények, Insulin, Ergosterin stb.) szintézisét 
és technológiáját dolgozták ki, am elynek egy része to
vábbfejlesztve jelenleg is e gyárak, illetve utódaik palet
táján szerepel.
Állami kutatóintézmény, a m ár em lített M agyar Királyi 

Technológiai és Anyagvizsgáló Intézet a vegyipar terüle
téről egyedül az olajiparral kapcsolatban végzett kutató
m unkát az üzemanyag vizsgálatok területén. A kutatóinté
zeti hálózat kiépítése előtt tehát valóban nem  alakult ki ál
lami kutatóhálózat a vegyiparban, de a m agánszféra és az 
egyetem i intézetek kutatási-fejlesztési tevékenysége és 
annak eredm ényessége szám ottevő volt.

Ipari kutatóintézetek létesítése a vegyiparban

„A fordulat évéig” (1948) lényegében nem változott a fenti 
helyzet. Ipari kutatóintézetek létesítésére az első kormány- 
határozat 1948. augusztus 19-én kelt (Gazdasági Főtanács), 
amely azonban csak egyetlen vegyipari kutatóintézet, a 
M ÁFKI (Magyar Ásványolaj és Földgáz Kísérleti Intézet) 
létesítését írta elő. Ennek talán az az oka, hogy az intézet 
alapítója, Freund M ihály akadémikus létesítését m ár 1945- 
től szorgalmazta, vagy azért, mert a M űegyetemen, illetve a 
fentebb említett technológiai és anyagvizsgáló intézetben 
már adottak és erősek voltak a gyökerek, vagy talán azért, 
mert ebben az időpontban robbanásszerűen terjedt az auto
mobilizmus és a szénhidrogén bázisú kémia.

Érdekes -  és bizonyos m értékben érthetetlen -  módon 
ipari kutatóhálózat létesítéséről nem  a fenti, hanem a 
3600/1949/86. számú korm ányrendelet intézkedett. En
nek értelmében „M inden iparágban a m unka fellendítésé
re és a tervszerű irányítás érdekében, ahol az szükséges
nek mutatkozik, ipari kutatási szervezetet kell létesíteni, 
amelyek az iparágak területén összefogják, irányítják és 
ellenőrzik azokat a kutatásokat, am elyek jelentősége, je l
lege általános vagy az iparág egészét érinti” . Ez a rendelet 
írta elő egy szervetlen vegyipari kutatóintézet és egy szer
ves vegyipari kutatóintézet létesítését és egyben felhatal
mazta a bánya- és energiaügyi m inisztert további intéze
tek létesítésére. Ezen felhatalm azásra létesült a későbbiek
ben a M űanyagipari Kutatóintézet, a Gyógyszeripari Ku
tatóintézet, amely nevét később Gyógyszerkutató Intézet
té változtatta, és legkésőbb a Nagynyom ású Kísérleti Inté
zet. Ennek megfelelően az úgynevezett vegyipari kutató
intézeti hálózatot az alábbi létesítmények alkották: MÁFKI
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(alapítási éve 1948), Szervetlen Vegyipari Kutatóintézet, 
nevét Nehézvegyipari Kutatóintézetté változtatta (alapítá
si éve 1949), M űanyagipari Kutatóintézet, Gyógyszeripari 
Kutatóintézet, nevét 1964-ben változtatta Gyógyszerkutató 
Intézetté (1950), Szerves Vegyipari Kutatóintézet (1949), 
Nagynyom ású Kísérleti Intézet (1951)*.

Ez a 6 intézm ény a többi iparágakban létesítettekhez vi
szonyítva jóval nagyobb részarányt képviselt az ipari ku
tatóintézetek számában és létszámában, mint a vegyipar 
az ipari term elésben. Elgondolkodtató, hogy mi okozta ezt 
az aránytalan túldotálást és túlm éretezettséget? K étségte
len, hogy világm éretekben ebben az időpontban ment 
végbe a vegyipar ugrásszerű növekedése, a m otorhajtó
anyag-gyártás és a m űanyagipar robbanásszerű fejlődésé
nek szorításában. M égis bizonyos m értékben ellentm on
dásos hazai helyzet alakult ki, m ivel a vegyipar általában 
nem  szám ított a szocializmus gazdaságpolitikája „A” 
szektorához, tehát a term elő eszközöket gyártó iparhoz. A 
túlm éretezettségben számos szubjektív tényező, személyi 
érdek, rivalizálás, politikai és gazdasági lobbizás is közre
játszott; például az önálló M űanyagipari Kutatóintézet lé
tesítésében a m oszkvai em igrációból hazatért Vándor Jó 
zse f  tevékenysége, vagy a Szervetlen Vegyipari K utatóin
tézet létesítésében annak kétségtelen nehézipari jellege, 
vagy a M ÁFKI létrehozásában kutatási tém akörének na
gyon szoros kapcsolata a hadipotenciállal stb. De term é
szetesen voltak olyan alapítások (m int például a G yógy
szeripari Kutatóintézeté), am elyet elsősorban az iparág 
hazai helyzete és a józan, politikam entes iparpolitika in 
dokolt. Az intézkedés m élyén azonban kétségtelen a szov
je t m intára induló „szocialista iparosítás” túlzott közpon
tosító és autarchikus törekvése lapult meg, amely az intéz
m ényektől legalábbis alapításukkor azt várta, hogy létre
hozói, megalapozói legyenek önálló kutatóm unka alapján 
a vegyipar akkor m ár világm éretű fejlődésének.

Az idézett kormányhatározat nemcsak iparági kutatóinté
zeteket, hanem ágazati kutató laboratóriumokat is létesített, 
így jött létre többek között szintén 50 évvel ezelőtt a Gumi
ipari Kutató Laboratórium, a Vegyipari Gépkísérleti Állo
más, valamint a Gyógyszertechnológiai Kutató Laboratóri
um és még számos, az egyes iparágakon belül működő és fő
leg szolgáltatásokat (minőség-ellenőrzés) végző intézmény.

A kutatóintézetek gazdálkodásának legfontosabb je l
lem zője az volt, hogy az illetékes ipari m iniszterhez tar
toztak és teljes m értékben költségvetésből gazdálkodtak. 
Ezek tehát lényegében központilag irányított, tervutasításos 
alapon gazdálkodó laboratóriumi kutatást végző kutató
helyek voltak, m ert a laboratóriumi eredm ények realizálá
sát a kezdetben még negyedévenként tartott tervtárgyalá
sokon az illetékes minisztérium i szerv jelö lte ki egy-egy 
term elővállalatnál. Ennek következtében -  meg term észe
tesen anyagi okokból is -  ezek a kutatóintézetek az 
üzemesítési lépcsők kialakítását a term elő vállalatok telep
helyén végezték el, és székházuk körletében nem is ren

* Az átszervezés következtében a 70-es években -  átmenetileg -  a me
zőgazdaságtól a vegyiparba sorolták a 30-as években alapított Gyógynö
vénykutató Intézetet, amivel ezért nem foglalkozunk.

delkeztek számos kísérleti üzemi lehetőséggel (a G yógy
szerkutató Intézet és a N AKI kivételével).

A vegyipari kutatóintézetek működése

Alapításuk után a vegyipari kutatóintézetek néhány évig lé
tesítési gondokkal voltak elfoglalva. Ennyi ideig tartott 
ugyanis az összetoborzott (leginkább gyári kutató laborató
riumokból) kutatógárda kiképzése és összeszoktatása a ku
tató munkára, az intézetek normális elhelyezése és 1952-53 
az az időpont, am ikor mindez befejeződött, kialakult az ál
lományi létszám és megépültek székházaik (kivétel a Szer
ves Vegyipari Kutató Intézet, amely alapítása óta jelenleg is 
a Stáhly utca néhány bérházában helyezkedik el; kitelepíté
sére még a tervgazdálkodási rendszerben több magas szin
tű  határozatot hoztak, de mivel ezen határozatoknak sem 
miféle pénzügyi m egalapozása nem volt, a határozatok nem 
valósultak meg.) A vegyipari kutatás 2 fellegvárának, a 
M ÁFKI-nak és a NEVIKI-nek veszprémi székházát m utat
ja  be az 1. ábra, am it a M agyar Vegyészeti M úzeum bocsá
tott rendelkezésünkre. A NAKI nem  épített székházat, mert 
Varga J ó z s e f-  élve a választás lehetőségével -  székház he
lyett félüzemi méretű kísérleti telepet létesített Péten.

I. ábra. A MÁFKI és a NEVIKI veszprémi székhazai

A vegyipari kutatóintézetek életét nem  sokkal alapítá
suk után éppen gazdálkodásuk alapvető jellege, a költség- 
vetési forrás keserítette meg. A költségvetés lefaragása 
m ár abban az időben is nagy divat volt és adandó alkalom 
mal (akkor is) a kutatási ráfordításokat csökkentették első
sorban. így következett be az 1954. évi cinikus szóval 
„kutatóintézeti racionalizálás”-nak nevezett intézkedés, 
ami lényegében intézetek összevonását és m integy 40% - 
os létszám csökkentését jelentette (ekkor vonták össze át
m enetileg a Szerves Vegyipari K utatóintézetet és a M ű- 
anyagipari Kutatóintézetet, am it 1961-ben „csináltak visz- 
sza”). U gyanekkor több ágazati kutató laboratórium ot ol
vasztottak be a kutatóintézetekbe.
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A létszámcsökkentés ellenére a kutatóintézetek létszá
ma és általában a kémiai kutatással foglalkozók  létszáma 
továbbra is túlm éretezett maradt. Statisztikai adatok sze
rint ebben az időben a vállalati kutató laboratóriumokkal, 
továbbá egyetemi és akadém iai intézm ényekkel együtt 
m integy 10 000 fő végzett különböző fajta kutató-fejlesz
tő m unkát a kém ia és a vegyipar területén. Ez a vegyipar
ban dolgozók létszámának közel 10% -a volt, ami kétség
telenül magas érték. Az ipari kutatóintézetekben ennek a 
létszámnak kisebb hányada működött: 1968-ban például 
mindössze 2 500 fő. A vegyipari kutatóintézetek főbb ada
tait a hozzáférhető sarokévekre az 7. táblázat m utatja be, 
am it Halkovics Lászlótól, a KSH munkatársától kaptam. 
Köszönet érte. Az adatok önm agukért beszélnek. Igaz 
elem zésükre nem is ju t terjedelem.

Az 1968-ban bevezetett új gazdasági mechanizmus alap
vetően változtatta meg az intézetek gazdálkodását. Megszűnt 
ugyanis, vagy a minimumra csökkent az intézetek közvetlen 
költségvetési finanszírozása, azok önálló és önellátó kutató
fejlesztő intézményekké alakultak, amelyek ellátmányukat 
különféle forrásokból voltak kénytelenek beszerezni. Mint 
ismeretes, a legnagyobb ilyen pénzforrás a műszaki fejlesz
tési alap volt. Az intézetek ettől kezdve nem állami tervutasí
tás alapján, hanem vállalatokkal vagy állami szervekkel kö
tött kutatási szerződések alapján dolgoztak, tehát az intézetfi
nanszírozás helyébe a témafinanszírozás lépett.

A műszaki fejlesztési alapot az új gazdasági m echaniz
mus rendszeresítette, valamilyen, iparáganként különböző 
m értékű innovációs adóként, ennek egy részét központo
sította és felhasználását az ipari minisztériumokhoz, illet
ve az Országos M űszaki Fejlesztési Bizottsághoz rendel
te. Ezek a szervek ebből finanszírozták a különböző rendű 
és rangú államilag irányított, kiemelt kutatási program ok 
megvalósítását. A kutatóintézetek arra törekedtek, hogy 
ezekből a „felpántlikázott” pénzekből minél nagyobb 
részben részesüljenek és témaválasztásukban, ajánlataik
ban ezekbe az irányokba álltak be. Az intézetek term észe
tesen a vállalatnál maradó műszaki fejlesztési alapból is 
minél nagyobb m értékben szerettek volna részesülni, de 
ezen a területen nem voltak mindig versenyképesek. A la
pításuknál fogva nem  rendelkeztek kellő színvonalú kuta
tási és gazdasági m arketing részleggel és a laboratóriumi 
eredmények realizálásához szükséges kísérleti üzemmel. 
Az ügyesebb intézetek (m int például a Szerves Vegyipari

Kutató Intézet és később a Nagynyom ású Kísérleti Intézet 
is) részt kértek és kaptak az eredm ényesen befejezett és 
m egvalósított kutatási m unka eredményéből. Több intézet 
különböző vállalkozási (nem kutatási) szolgáltatást is el
vállalt, ami növelte bevételüket. Végeredm ényben ezek
ből a forrásokból az intézeteknek sikerült annyi forrást ki
ügyeskedniük, hogy kisebb-nagyobb pénzügyi zavaroktól 
eltekintve, kiegyensúlyozott önálló m űködést tudjanak 
fenntartani egészen a rendszerváltásig.

Az új gazdasági mechanizm us alapvetően módosította 
az intézetek profilját és tevékenységi területét is. Ezekből 
sorra kim aradtak az úgynevezett „nagy technológiák”, m i
vel ezeket -  helyes döntés alapján -  kulcsrakész üzem ek
kel külföldről vásároltuk meg. Ezért a kis- és középvolu
m enű technológiák, vállalati intenzifikálások kerültek elő
térbe. Az új rendszer m egváltoztatta a kutatóintézetek kö
zötti szigorú profilhatárokat, amivel bizonyos fokú ver
senyhelyzet is teremtődött. M egváltozott a kutatóintéze
tek státusa is: önálló minisztériumi gazdálkodási egység 
helyett az ugyanakkor létrehozott középirányító szervek 
irányítása alá kerültek. Ezzel a szervezeti változtatással és 
term észetesen a szerződéses gazdálkodással egyértelművé 
vált, hogy az intézetek többsége -  szerencsére -  képtelen 
volt alapításkori és fentiekben idézett feladatai (iparági 
koordináció, „új iparteremtés”) ellátására. A teljesség ked
véért azt is meg kell jegyezni, hogy természetesen ezt akkor 
már senki sem várta el tőlük. M ásszóval olyan fura hely
zet alakult ki, hogy az intézetek nem az alapításukkor 
m eghirdetett „iparteremtő” feladatokat látták el, hanem 
nagyrészt olyanokat, am elyeket a vállalati kutató-fejlesztő 
részlegek is el tudtak volna végezni, ha meghagyják őket, 
és ha ők kapják a kutatóintézetekre fordított költségeket. 
M egkockáztatom  az állítást: alig-alig érvényesült a kuta
tóintézeti form a szinergikus hatása.

M ég a rendszerváltás előtt a vegyipari kutatóintézetek 
körében érdekes „privatizáció” zajlott le döntően a gyógy
szeripar részére dolgozó kutatóintézeteknél (Gyógyszer- 
kutató Intézet, Szerves Vegyipari Kutatóintézet). Egy kor
mányrendelet, am inek részletezésébe helyszűke miatt 
nem tudunk belemenni, ezeket az intézeteket a gyógyszer- 
gyárak közös tulajdonába utalta, amin csak a rendszervál
tás utáni valódi privatizáció tudott változtatni.

A rendszerváltás és a privatizáció ism ét alapvető válto
zást hozott a kutatóintézetek életében. A piacgazdálkodás-

7. táblázat
Vegyipari kutatóintézetek fontosabb adatai néhány sarokévben

Intézet Bruttó termelés, eFt Összes létszám, fő Műszakiak létszáma, fő

1970 1975 1978 1960 1965 1975 1980 1960 1965 1975 1980
Magyar Ásványolaj és Földgáz 
Kísérleti Intézet 41 112 75 760 112 767 303 318 457 448 152 123 198 193

Nehézvegyipari Kutató Intézet 37 093 77 138 113 222 294 313 494 520 165 119 203 211
Szerves Vegyipari Kutató Intézet 22 759 30 483 35 970 162 209 237 188 77 102 114 88
Gyógyszerkutató Intézet 73 595 109 702 114 319 344 475 727 • 234 165 303 •
Műanyagipari Kutató Intézet 55 153 83 106 112 670 232 352 451 424 119 158 195 207
Nagynyomású Kísérleti Intézet 33 885 112 535 194 875 188 216 316 • 88 71 143 •

Forrás: Nehézipari Minisztérium Gazdasági adattár 1959, 1970, 1980
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ra való áttéréssel nem tudott financiálisán megkapaszkod
ni a két „legerőltetettebb” feladatú kutatóintézet, a NEVI- 
KI és a MÁFKI, és mindkettőt felszámolták. A Nagynyo
mású Kísérleti Intézet az olajipar kutatóhálózatába, az olaj- 
bányászatból és a gáziparból alapított Szénhidrogénipari 
Kutató Fejlesztő Intézetbe szervezve szűnt meg, míg a töb
bi intézet kisebb-nagyobb nehézségekkel küszködve priva
tizálva folytatta működését az egyre élesedő kutatási ver
senyben. Ezek: a Szerves Vegyipari Kutatóintézet, a Mű- 
anyagipari Kutatóintézet és a Gyógyszerkutató Intézet.

A közlemény II. része az egyes kutatóintézetek m űkö
dését és sorsukat egyenként ismerteti majd, és m egkísérli 
m űködésük gazdasági, szakmai m érlegének megvonását.
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Ö S S Z E F O G L A L Á S

Szekeres Gábor: Vegyipari kutatóintézetek Magyarországon
Megemlékezés alapításuk mintegy 50 éves évfordulójáról I.

A szerző emléket kíván állítani a mintegy 50 évvel ezelőtt 
(1948-1951) alapított vegyipari kutató intézeteknek (Magyar 
Földgáz Kísérleti Intézet, Nehézvegyipari Kutató Intézet, 
Gyógyszerkutató Intézet, Szerves Vegyipari Kutató Intézet, Mű- 
anyagipari Kutató Intézet, Nagynyomású Kísérleti Intézet). A 
közlemény I. része az előzményeket ismerteti, amikor lényegé
ben nem folyt államilag finanszírozott vegyipari kutatás Ma
gyarországon. Ezt követően bemutatja az intézetek alapításának 
körülményeit és feladataikat, amely a működésük alatti 50 évben 
a gazdaságpolitikával együtt gyakorta változott.

[Magy. Kém. Lapja, 56, 16 (2001)]

S U M M A R Y

G. Szekeres: Chemical Research Institutes in Hungary
For the 50th Anniversary o f their Foundation I.

The author wishes to commemorate the chemical research insti
tutes founded between 1948-1951 (Hungarian Research Institute 
of Natural Gas (MAFKI), Research Institute of Heavy 
Chemicals (NEVIKI), Pharmaceutical Research Institute, 
Research Institute for Organic Chemical Industry (SZEVIKI), 
Research Institute for Polymer Chemistry (MUKI), Research 
Institute of High Pressures (NAKI)). The first part of the paper 
describes the prelimenary conditions, when practically no chem
ical industrial research was supported by the state. After this, it 
provides the circumstances of their foundation together with 
their tasks changing frequently during the 50 years of their oper
ation due to changes in the economic policy.
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Magyar vonatkozású kémia- és vegyipartörténeti évfordulók
PRÓDER ISTVÁN*

Évfordulónaptár 2001.__________________________

5 éve

1996-ban a M edimpex Rt. gyógyszerkereskedelm i cég 
három részre oszlott: M edimpex Gyógyszerkereskedelmi 
Kft.-re, M ed-W est Portfolió Vagyonkezelő Kft.-re és a to
vább működő M edim pex Rt.-re.

1996-ban a volt Peremartoni Vegyipari Vállalat részte
rületén m űködő Transcenter Kft. új nitrogénm űtrágyát fej
lesztett ki, am ely nem  növeli a talaj nitráttartalmát.

1996 szeptemberében  a Pannonplast Rt. megvásárolta a 
Kaposplast Kft.-t, am ely fő term ékként műanyag csom a
golóeszközöket gyárt.

1996 őszén került forgalom ba a Richter Gedeon Rt. 
Curiosin nevű új originális készítménye, amely felfekvé
sek, fekélyek, nehezen gyógyuló sebek hatékony gyógy
szere. A szert, am elynek feltalálói Illés Lajos és m unkatár
sai, több országban szabadalmaztatták. Természetes ere
detű hatóanyaga a hialuronsav cink-kom plexe.

1996-ban a Taurus Gumiipari Rt. részvényeinek 90% -át 
a francia M ichelin vásárolta meg.

1996. okt. 29-én felavatták a Győrt Baumgartennel ösz- 
szekötő M agyarország-Ausztria gázvezetéket. A 117 km- 
es vezeték az európai gázrendszerhez kapcsolja M agyar- 
országot, növeli a gázellátás biztonságát.

1996. nov. 8-án átadták a Zsanai Földalatti Gáztároló el
ső építési ütemének létesítményét, am ely 600 millió m 3 
földgáz tárolására alkalmas.

1996-ban hunyt el M ázor László, a magyar analitikai 
kém ia kiem elkedő alkotója, a Budapesti M űszaki Egye
tem docense. Első könyvét Piánk Jen ő  professzorral a 
„Fém elemzés m ódszerei” címen adta ki. Az 1960-as évek
től kezdődően a szerves analitika területén folytatott kuta
tásokat. „Szerves kémiai analízis” , „A szerves kémiai ana
lízis korszerű m ódszerei” c. könyvei általános szakmai el
ism erésre találtak. Szerkesztésében je len t meg az „Anali
tikai zsebkönyv”, am ely négy kiadásban mind a hazai, 
m ind a külföldi kém ikusok hasznos segítője volt.

1996. jún. 2-án  hunyt el Szabó Zoltán  vegyészmérnök, 
egyetemi docens. A BM E Szervetlen Kémiai Tanszékén 
kezdte pályafutását, m ajd 1946-ban a Hidroxigéngyárhoz 
került. 1951-1985 között a VEGYTERV főmérnökeként 
tevékenykedett. Nagyüzemek, kísérleti üzemek tervezési 
m unkáiban vett részt. Az egyetemi oktatásban vegyipari 
műveleteket, tervezési ism ereteket adott elő. Több kézi
könyv társszerzője, szerkesztője volt, haláláig tagja a M a
gyar Kémikusok Lapja szerkesztőbizottságának.

10 éve

1991. febr. 22-én végleges megállapodás jö tt létre az Állami 
Vagyonügynökség és a multinacionális E lf Aquitaine cso

* Magyar Vegyészeti Múzeum, Várpalota

mkl

porthoz tartozó francia Sanofi cég között arról, hogy a fran
cia cég megvásárolja a Chinoin részvények 40 százalékát és 
opciót kap arra, hogy 1994-ben további 11 százalék meg
szerzésével a Chinoin többségi tulajdonosa legyen. A Sanofi 
azonban előrehozta opciós jogát és már 1993. július 15-én 
megegyezés született a Chinoin részvények további 11 szá
zalékának megvásárlásáról. A megállapodást a részvénye
sek 1993. szept. 11-i rendkívüli közgyűlése hagyta jóvá.

1991. máj. 14-én m egalakult a Transdanubia Kft. A lapí
tását az Ipari és Kereskedelmi M inisztérium  is elősegítet
te abból a célból, hogy a Kft. a Dunántúl veszélyes ipari 
hulladékainak összegyűjtését, szétválasztását és a haszno
sítható hányad kinyerését megoldja.

1991. máj. 16-án 15 évre szóló együttm űködési m egál
lapodásjö tt létre a japán Tobacco Inc. és az EGIS Gyógy
szergyár között. A Tobacco Inc. hozzájárult az EGIS új 
farmakológiai és biokémiai épületegyüttesének építéséhez 
és felszereléséhez. Az EGIS pedig biztosította a japán fél
nek az originális gyógyszerkutatás területén elért eredmé
nyei közös hasznosítását Ázsia országaiban.

1991. jún. 3-án jegyezték be a Pannonplast M űanyag- 
ipari Rt.-t a cégnyilvántartásba. E lső elődvállalata 1922- 
ban M agyar Gomb- és M űanyaggyár Rt. néven alakult. 
Jogelődei voltak még: a Hungária G um igyár Rt., Hungá
ria Guttapercha és Gumigyár, végül 1958-tól a Hungária 
M űanyagfeldolgozó Vállalat.

1991. jún. 5-én  kezdte meg a term elést Százhalombattán 
a Dunastyr, a polisztirolt gyártó m agyar-olasz vegyes vál
lalat. A polisztirol gyártási licencet a M ontedipe cégtől vá
sárolták. Az üzem term elési kapacitása 45 kt/év ütésálló 
polisztirol és 20 kt/év habosítható polisztirol.

1991. júl. 3-án  indították meg a TV K  új polietilén gyá
rát. Ezzel a vállalat 1970 és 1986 után sorrendben harm a
dik polietilén gyára kezdte meg a termelést. Az új gyár ka
pacitása 60 kt/év kissűrűségű polietilén. A technológia a 
BASF-től származik, a term ékek egy részét a jó l ismert 
LUPOLEN márkanéven, illetve a m agyar TIPOLEN már
kanéven hozzák forgalomba. Az új polietiléntípusok opti
kai tulajdonságai jobbak, ami különösen a fóliagyártásnál 
jelentős. Fólián kívül fröccsöntött term ékek készíthetők 
az új anyagból.

1991. szept. 1-jén a Reanal-nál négy önálló, teljes verti- 
kumú kereskedelmi egység alakult: a Finomvegyszer-, 
D iagnosztika-, Agrokémia-, Gyógyszeripari- és Kereske
delmi üzletág.

1991 szeptemberében  végleg leállt a Tatabányai Alumí
niumkohó. M indhárom  kohócsam okban beszüntették a 
termelést.

1991. okt. 1-jén jö tt létre a M agyar Olaj- és Gázipari 
Részvénytársaság (M ÓL Rt.) az 1957-ben alapított Orszá
gos Kőolaj- és Gázipari Tröszt (OKGT) átalakításával.

1991. okt. 1-jétől a Budalakk Festék- és M űgyantagyár 
gyáregységei részben egyszemélyes Kft., részben vegyes
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vállalat, részben önálló Kft. formában m űködnek (össze
sen hét Kft. alakult).

1991. okt. 14-én kezdte meg a term elést a százhalombat
tai Dunai Finomító 7,1 milliárd forintért épült, 600 kt/év 
kapacitású benzinreform áló üzeme. Az Universal Oil 
Products Co. (UOP) technológiával folyamatos katalizá
torregenerálást megvalósító, 4-es számú Reformáló üzem 
megindítása műszaki feltételt jelentett a benzin ólomtartal
ma európai normáknak megfelelő csökkentéséhez.

1991 októberében a BorsodChem Rt. üzembe helyezte 
25 ezer tonna/év kapacitású M DI üzemét, amit a Mitsui 
Toatsu Chemical eljárására a CHISSO Eng. közreműködé
sével valósítottak meg. A  gyár a poliuretán-gyártás egyik 
alapanyagának, az izocionát komponensnek (MDI) három 
alaptípusát gyártja. A term előegység két üzem részre 
(MDA és MSI üzemek) tagolódik. Az M DA üzemben tör
ténik az M DI (metilén-difenil-diizocianát) gyártás alap
anyagául szolgáló M DA (metilén-difenil-diamin) előállítá
sa. Az M DA gyártása vizes közegben, míg az M DI előállí
tása szerves oldószer alkalm azása mellett megy végbe.

1991. nov. 15-én kezdte meg a term elést Budapesten Eu
rópa egyik legm odernebb levegőszétválasztó üzeme, 
amely óránként 6 000 m3 cseppfolyós terméket képes elő
állítani. Az üzem tulajdonosa az MG Hungarogáz Kft. ve
gyes vállalat, amelyet a ném et M esser Griesheim GmbH és 
az Oxigén- és D issousgázgyár Vállalat hozott létre.

1991. nov. 28-án  helyezték üzem be a Dorogi Égetőm ű 
abszorberét, ezzel a beruházás befejeződött.

1991 decemberében  a M Ó L Rt. Tiszai Finomító (TIFO, 
Tiszaújváros) területén üzem be helyeztek egy évi 8 kt ka
pacitású, nagy tisztaságú izobutilént gyártó üzem et. 
(Részletes ism ertetése Szatmári Ede: „Nagy tisztaságú 
izobutilén előállítása” , M KL, 50  1995. 206-210. p.).

1991. jún. 21-én  hunyt el K ajtár M árton  az ELTE Szer
ves Kémiai Tanszékének professzora. A hazai alkalm azott 
kiroptikai spektroszkópia m egterem tője volt, közel száz 
eredeti tudományos közlem ényének kétharm ada ezzel a 
területtel foglalkozik.

1991. jún. 22-én hunyt el Huszár Andor vegyészmérnök, a 
Tiszai Vegyi Kombinát nyugalmazott állami-díjas vezérigaz
gatója. 1964-ben került a TVK-hoz, amelynek igazgatója, 
majd 1979-től 1989-ig, nyugdíjazásáig vezérigazgatója volt.

Tevékenysége szorosan összekapcsolódik a magyar petrol
kémiai iparral, az olefinkémiai termékek előállításával, feldol
gozásával, a hazai polietilén- és polipropilén gyártás megva
lósításával és továbbfejlesztésével. Jelentős szerepe volt ab
ban, hogy a TVK-nál nemzetközi összehasonlításban is kor
szerű, gazdaságos termelési kapacitású üzemek jöttek létre.

15 éve

1986 januárjában  m esterséges úton állították elő a wol- 
lasztonit nevű ásványt a Veszprémi Egyetem Szilikátké- 
miai Intézetében.

1986 februárjában  biokém iai központ épült társulásos 
alapon Városföldön (Bács-Kiskun megye). A központ a 
kémiai anyagok, műtrágyák környezetkím élő, gazdaságo
sabb felhasználásának feltételeit teremtette meg.

1986. márc. 31-én  kezdte meg a term elést Pétfürdőn a 
Nitrogénm űvek Rt. új argonüzeme.

1986. jún. 9-én gyógyszercsom agoló gépsort helyeztek 
üzembe Körm enden az EGIS Gyógyszergyár Lacta Táp
szergyárában. Az angol King vállalat gépsora többféle 
gyógyszer csom agolására használható. Tablettagyártó ré
szében az EGIS term ékek m ellett Chinoin alapanyagokat 
is tablettáznak.

1986 júniusában  m egkezdték a BIOGAL Rt.-nél a 
CIBA-GEIGY licence alapján készülő antibiotikum  tartal
mú gyógyszeralapanyag, a V-penicillin-szulfoxid-benz- 
hidrid-észter üzemi próbáit.

1986. aug. 21-én  kezdődtek meg az üzemi próbák a 
TVK új m űanyaggyárában, a lineáris polietilént gyártó, 
második PE üzemben. A lineáris polietilén szénláncai 
egyenesek, melyeken kevés, néhány szénatom ból álló el
ágazás található. Az elágazásokat adott kom onom erek be
építésével (pl. hexén-1) hozzák létre. A Phillips Petroleum  
Co. szuszpenziós eljárásával gyártott term ék nagym érték
ben nyújtható (pl. fóliagyártásnál), nagy a mechanikai szi
lárdsága, jó  a hő- és vegyszerállósága. Az üzem  kapacitá
sa 140 kt/év lineáris PE volt, fejlesztés után 200 kt/év m ű
anyag granulátum  előállítására alkalmas.

1986 novemberében  kezdte m eg a term elést a dunaújvá
rosi új kokszolómű. Az 1300 kt/év kapacitású üzem száraz 
kokszolási technológiát alkalmaz. Gazdaságossága mellett 
(50 t/h 440 °C-os, 40 bar nyomású gőz termelése) a nedves 
kokszoláshoz képest kevésbé szennyezi a környezetet. Tu
lajdonosa a DBK (Donau Brennstoff Kontor) Kft.

1986. febr. 6-án hunyt el Szarvas Pál, a K ossuth Lajos 
Tudom ányegyetem  tanszékvezető egyetemi tanára. Társ
szerzője volt az „Általános és szervetlen kém ia” c. könyv
nek, amely csaknem húsz évig volt a kém ia szakos hallga
tók tankönyve. Több analitikai m ódszert dolgozott ki kü
lönböző fémek mennyiségi m eghatározására, elválasztá
sára. 1963-68 között a KLTE rektori tisztét töltötte be.

1986. jú l. 7-én hunyt el M észáros Zoltán  vegyészm ér
nök, egyetemi tanár, a Chinoin kutatási igazgatója, a M a
gyar Farmakológiai Társaság Gyógyszerkém iai szekciójá
nak titkára.

1986. jún. 15-én hunyt el Farkas Loránd  vegyész, akadé
mikus, az MTA alkaloidkémia kutatócsoportjának tudomá
nyos tanácsadója, a flavonkémiai munkabizottság elnöke.

1986. okt. 22-én hunyt el Szent-Györgyi Albert, Nobel-dí- 
jas biokémikus. 1917-ben Budapesten szerzett orvosi diplo
mát, majd Pozsonyban, Prágában, Berlinben, Hamburgban, 
Leidenben, Groningenben, Cambridge-ben és az amerikai 
Rochesterben tanult. 1930-ban a szegedi egyetem biokém i
ai tanszékének lett a professzora, 1937-ben elnyerte az or
vosi Nobel-díjat: „a biológiai égésfolyamatok terén tett fel
fedezéseiért, különösen a C-vitamin, valamint a fumár- 
savkatalízis vonatkozásban” témakörben, 1945-47-ben a 
budapesti egyetem biokémia tanára. 1947-ben az Egyesült 
Államokban telepedett le. Itt a Massachusetts állambeli 
Woods Hole izomkutató intézetének igazgatója, majd a M a
ryland államban lévő bethasdai rákkutató intézet alapítvány 
tudományos igazgatója volt. Eredményeit tíz könyvben és 
több mint 200 tudományos dolgozatban tette közzé.
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1981 januárjában  a Tiszai Vegyi Kom binát és a japán 
Sumitomo cég szerződést kötöttek egy évi 40 kt kapacitá
sú polipropilén üzem  szállítására. A sorrendben második 
PP üzem 1983-ban kezdte meg a term elést az akkor egyik 
legkorszerűbb technológiát: a Sum itom o tömbpolimerizá- 
ciós eljárását alkalmazva. Az üzem ben ún. második gene
rációs TiCl3 katalizátort használnak, a polim erizáció 100 
m3-es tankreaktorban megy végbe.

1981 áprilisában  krakkolóüzem  létesítésére kötöttek 
szerződést a Dunai Kőolajipari Vállalat (M ÓL Rt. Dunai 
Finomító) és a Procofrance francia cég. A fluid katalitikus 
krakküzemcsoport kivitelezési munkái decem berben in
dultak meg. 1984 júniusában helyezték üzembe.

1981. máj. 6-án  adták át a hajdúszoboszlói gáztárolót, 
amely 1977 és 1980 között m integy 770 millió Ft-os költ
séggel épült fel. A Nagyalföldi Kőolaj- és Földgázterm elő 
Vállalat üzem ének földalatti tárolójában egyszerre 200 
millió köbm éter földgázt tartalékolhatnak.

1981. szept. 4-én  hunyt el Török Ferenc, a kémiai tudo
m ányok doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Általános és Szervetlen Kémiai Tanszékének tanára.

25 éve

1976-ban kezdődött meg a TVK-ban a polipropilén kötö
ző zsineg gyártása a Reifenháuser cégtől vásárolt gépso
ron. Ugyanebben az évben indult meg a polipropilén fel
dolgozása a Kender-, Juta- és Textilipari Vállalat nagyha
lászi gyárában is.

1976-ban a N itrokém ia Dunaharasztiban a Centgráf 
Szövetkezettel kötött megállapodás alapján új üzem et lé
tesített évi 100 ezer m 3 Nikecell polisztirolhab gyártására.

1976 m ájusában  a N itrokém ia új berendezést helyezett 
üzembe üvegszálas poliészter hullám lem ezek gyártására. 
Az üzem kapacitása 2 000 t/év.

1976 szeptemberében a Peremartoni Vegyipari Vállalatnál 
a ditiokarbamát tartalmú növényvédőszerek szárítására alkal
mas porlasztásos szárító szerelését kezdték meg. A vállalat a 
berendezést a Nehézvegyipari Kutató Intézettől vásárolta.

1976 szeptemberében  a Taurus nyíregyházi gyáregysé
gében m egkezdték a csuklós autóbuszoknál alkalm azott 
összekötő gum icsuklók (harmonikák) gyártását.

1976 októberében  kezdett termelni Dorogon a M agyar 
Hanglemezgyártó V állalat 100 millió Ft-os beruházással 
létesített új hanglemezgyára. A hanglemezgyártás 1993- 
ban megszűnt, a hangkazetták m ásolása folyam atos ma
radt. 1995-ben kezdődött meg az anyavállalat (HUNGA
ROTON) privatizációja.

1976 novemberében  jö tt létre a Veszprémi Akadémiai 
Bizottság agrokémiai munkabizottsága, amely hat dunán
túli megye (Veszprém, Zala, Vas, Győr-Sopron, Fejér és 
Komárom) kemizálási szakembereinek biztosított fórumot.

1976. jún. 21-én  hunyt el Vitális Sándor geológus, Kos- 
suth-díjas egyetem i tanár. Nevéhez fűződik a sikondai és 
püspökfürdői hévíz és a kisterenyei ásványvíz feltárása. 
Az országos szénkutatás és szénvagyonfelm érés mellett

mkl

irányításával indult meg a radioaktív anyagok hazai kuta
tása, a recski érckutatás bentonit lelőhelyeinek feltárása.

1976. aug. 16-án hunyt el Erdey-Grúz Tibor akadém i
kus, az MTA főtitkára, majd 1970-76 között elnöke, Kos- 
suth-díjas egyetemi tanár, volt felsőoktatási miniszter, a 
magyar elektrokémiai iskola m egterem tője, a M agyar Ké
mikusok Lapjának első felelős szerkesztője.

Kutatásai mellett tevékeny oktató volt. Hiánypótló tan
könyvként jelent meg 1940-ben Gróh-Erdey-Grúz-Náray- 
Szabó-Schay: „Fizika kém ia”, az első magyar nyelvű fizi
kai-kémiai tankönyv. Ebből alakult ki később az Erdey- 
Grúz-Schay: „Elméleti fizikai kém ia” c. mű.

30 éve

1971-ben fejezték be a M agyar Viscosagyárban (jelenleg 
Zoltek Rt.) a szálképző üzem bővítését évi 1 5 0 0 1 Danamid 
selyem  gyártására. Ugyanebben az évben szüntették be az 
1948 óta gyártott viszkóz-szivacs termelést.

1971. okt. 28-án  helyezték üzembe a TVK-nál az ország 
első polietilén gyárát. Az akkor 24 kt/év kapacitású ICI 
technológiával működő üzem kissűrűségű PE-t állított 
elő, amelyet legnagyobbrészt fóliagyártásra használtak. 
Az üzem et 55 kt/év kapacitásúra bővítették.

1971. jan. 30-án  hunyt el Jám bor Béla  vegyészmérnök, 
akadémikus, a híradástechnikai- és vákuum technikai-ipar 
kimagasló képviselője. Az Országos M űszaki Fejlesztési 
Bizottság alapító tagja volt.

1971. júl. l-jén  hunyt el Vargha László  Kossuth-díjas ve
gyész, akadémikus, egyetemi tanár, a Gyógyszerkutató In
tézet igazgatója. A  citosztatikus szerek, nyugtató hatású 
vegyületek és a hormonhatású gyógyszerek szintézise te
rén ért el kimagasló eredményeket.

1971. aug. 10-én hunyt el Bartha Lajos vegyészmérnök, 
a hazai tim földipar egyik megalapítója. A  M osonm agya
róvári T im földgyám ak 1934-től főmérnöke, 1941-54 kö
zött igazgatója volt. Irányítása alatt kezdődött meg az A l
másfüzitői Timföldgyár létesítése is.

1971. október 24-én hunyt el Kó'nig Rezső', Kossuth-dí
jas vegyészmérnök, a kémiai tudom ányok kandidátusa, a 
Chinoin gyár volt főmérnöke, majd vezérigazgatója. Te
vékenysége jelentős a magyar gyógyszeripar történetében. 
Nevéhez fűződik az Ultraseptyl világszabadalma.

40 éve

1961. máj. 15-17. között tartották a m űanyagokkal foglal
kozó hazai szakembereink első átfogó tanácskozásukat 
műanyagiparunk helyzetéről és a kapcsolódó tudományos 
kutatásokról.

1961-ben kezdődött meg a Dunai Kőolajipari Vállalat 
építése.

1961-ben a NIM  Nehézvegyipari Főosztálya és a Ne
hézvegyipari Kutató Intézet m egkezdték a szervezett kor
rózióvédelem  kiépítését a Vegyipari Üzemi Korróziós 
Szervezet (VEKOR) létrehozásával.

1961-ben Gerecs Árpád  akadém ikus professzor vezeté
sével M úzeumi Bizottság alakult a M agyar Vegyészeti
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M úzeum létesítésével, gyűjtő m unkájával kapcsolatos 
szakmai kérdések koordinálására.

50 éve

1951 márciusában a Népgazdasági Tanács elrendelte a 
Tiszamenti Vegyiművek létesítését.

1951 áprilisában  kezdték el a Hajdúsági Gyógyszergyár 
építését. (1960-ban egyesült a Debreceni Gyógyszergyár
ral: Biogal néven).

1951-ben jö tt létre Budapesten a M űanyag és Fém fel
dolgozó Kisszövetkezet.

1951. ápr. 1-jén hozták létre az Autokém ia Vállalatot 
gumihulladék feldolgozása és hasznosítása, valamint gu
mitartósító szerek gyártása céljából.

1951-ben a M agyar Lakkfestékipari Vállalat (1968-tól 
Budalakk) megkezdte a novolakok (hőre nem kem ényedő 
fenoplasztok) gyártását.

1951-ben a Kőbányai Gyógyszerárugyár (Richter Gedeon 
Rt.) Chemia I. üzemében megkezdődött a Veronai gyártása.

1951-ben fedezték fel a nagylengyeli kőolajlelőhelyeket.
1951-ben alapította Varga József a Nagynyomású Kísér

leti Intézetet.
1951. szept. 9-én tették közzé az 1951. évi 25. számú tör

vényerejű rendeletet, amely kimondja, hogy a Budapesti Mű
szaki Egyetem Veszprémben létesített Nehéz vegyipari Kara 
kiválik a BME szervezetéből és Veszprémi Vegyipari Egye
tem elnevezéssel önálló egyetemként folytatja működését. 
(1990-től Veszprémi Egyetem Mérnöki és Tanári Karral).

1951 végén a Budapesti Kénsavgyárban m egkezdték a 
szemcsézett szuperfoszfát m űtrágya gyártását.

60 éve

1941. ápr. 7-én alapították a M agyar Viscosa-gyár Rt.-t.
1941. jún. 11-én a gum iipar nyersanyagszükségletének 

fedezésére a Ruggyantaárugyár és a Péti Nitrogénművek 
közös vállalkozásában (jelentős állam i tám ogatással) 
m egalakult a M agyar Vegyiművek Rt., amely évi 600 t 
BUNA-S és BUNA-N típusú műgumi előállítására alkal
mas ipartelep létesítését határozta el Rákoskeresztúr hatá
rában. A gyár 1944-ben felépült, de a háborús események 
(és feltételezhető hibás tervezés) m iatt nem  lépett term e
lésbe. A háború után term elő berendezéseit az azonos ne
vű állam osított vállalat használta különféle szerves vegy
ipari term ékek (színezékek, műanyaglágyítók gyártására).

1941. márc. 3-án hunyt el Bugarszky István  vegyész, 
akadémikus, a budapesti Tudományegyetem Vegytani Tan
székének vezetője. Reakciókinetikai kutatásai és fehérje 
vizsgálatai jelentősek.

1941. ápr. 7-én hunyt el Finkey Józse f akadémikus, m ű
egyetemi tanár. A szén- és ércelőkészítés tudományos vizs
gálatával foglalkozott. K idolgozta a mechanikai nedves 
előkészítés rendszeres elméletét.

1941. szept. 7-én hunyt el Pfeifer Ignác vegyészmérnök, 
a Műegyetem Kémiai Technológiai Tanszékének 1912-1922 
között professzora. 1922-től az Egyesült Izzó kutató labo
ratóriumát vezette. Jelentős m unkát végzett a világítás

technikai, víztechnológiai és energetikai kutatásban. K i
dolgozta a kazántápvizek lágyítására szolgáló mész-szó- 
dás eljárást. Ú jjászervezte a M agyar K ém ikusok Egyesü
letét, melynek haláláig elnöke volt.

1941 végén hunyt el Götz Irén Júlia  kém ikus, az első 
magyar női egyetemi tanár. Vegyészdoktori dolgozatában 
(ő volt a harmadik női vegyészdoktor) a rádium em anáció 
meghatározásának kérdésével foglalkozott.

70 éve

1931-ben fejlesztette ki Kabay János  morfin előállítási el
járását. Nyersanyagként száraz m ákszalm át dolgozott fel.

1931-ben kezdték meg a hazai fenoplaszt présporok és 
m űgyanták előállítását az Isola M űvek Rt.-nél Balló R u
d o lf  irányításával. Ugyanebben az évben a Kábel és M ű
gyantagyár is saját műgyanta- és préspor alapanyagból ál
lított elő műanyagterm ékeket.

1931-ben indult m eg a Hungária Vegyiműveknél a vegy
tiszta kénsav előállítása.

1931 májusában  kezdték el a Péti N itrogén M űtrágya- 
gyár Rt. gépi berendezéseinek m egrendelését.

1931. márc. 2-án hunyt el Klupathy Jen ő  fizikus, akadé
mikus, a budapesti Tudom ányegyetem  tanára, a G yakorla
ti Fizikai Intézet első igazgatója. Folyadékok fizikai-kém i
ájával foglalkozott.

1931. aug. 7-én született Halmos Miklós, vegyész, 1967-től 
a szegedi egyetemen tanszékvezető. Szerkesztője volt a sze
gedi Acta Physica et. Chem ica c. folyóiratnak.

75 éve

1926. aug. 25-én került sor Tihanyban a Biológiai Kutató 
Intézet ünnepélyes alapkőletételére.

1926. szept. 10-én írta alá a három Kabay testvér, Kabay 
János, Kabay Péter és Kabay Jó zse f az Alkaloida Vegyé
szeti Gyár Rt. alapítási szerződését. A gyárat a Szabolcs 
megyei Büdszentm ihály (ma: Tiszavasvári) községben lé
tesítették, am elynek az volt a célja, hogy a még zöld álla
potban learatott mákból morfin alkaloidokat állítson elő 
(az eljárást később Kabay János száraz m ákszalm a nyers
anyagra módosította).

1926-ban vették programba az Óbudai Gázgyárban vízgáz 
üzem létesítését. Az üzem építését 1927-ben be is fejezték.

1926. júl. 20-án  hunyt el Liebermann Leó, az Á llatorvo
si Főiskola kémiai professzora, majd a Tudom ányegyetem  
közegészségtan tanára. 1881-ben az Országos Chemiai In
tézet igazgatói teendőit is ellátta. O ldatok elektrokém iai 
vizsgálatával kapcsolatos kutatásai jelentősek.

80 éve

1921. máj. 10-én szerződést írtak alá az Ipari R obbanó
anyag Rt. (a Peremartoni Vegyipari Vállalat jogelődje) lé
tesítéséről.

1921. aug. 29-én hozták létre a M agyar Lőporgyárüzemi 
Rt.-t. Ez az időpont jelenti a N itrokém ia Ipartelepek m ű
ködésének kezdetét is.
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1921-ben kezdte meg a M agyar M ezőgazdasági Vegy
ipari Rt. az ország első tornyos elnyelető-rendszeren ala
puló kénsavgyárának beruházását M osonmagyaróvárott. 
Bár a vállalkozás jó l indult, az állami tulajdon nagy rész
aránya, a bankok csekély érdekeltsége és a Hungária M ű
trágya-, Kénsav és Vegyipar Rt. (ma: Budapesti Vegyimű
vek) erős konkurenciája miatt az üzem  rövidesen csődbe 
jutott. A Hungária a vállalatot m egvásárolta és a konku
rens üzem et leszereltette.

1921-ben a Ganz Villamossági Rt. gyárában (még im
port alapanyagból) elkészítették az első hazai gyártású 
szigetelő idomtesteket.

1921-ben  a Fővárosi G ázm üvekben m egkezdték a 
cseppfolyós am m ónia üzem  építését. Ezzel függetlenítet
ték a hazai hűtőipart a külföldi am móniapiactól.

90 éve

1911. febr. 16-án jegyezték be a védjegylajstrom ba a 
Chinoin jogelődjének, az „Alka” Vegyészeti Gyárnak első 
saját készítményét a „Yohimbin Kincsem”-et.

1911-ben indult meg a gépzsírgyártás a LARDOLIN 
(később Budapesti Gépzsírgyár) Rákosfalván felépített 
üzemében.

1911. jún. 1-jén halt m eg Kalecsinszky Sándor vegyész, 
akadém ikus, a M agyar Kém ikusok Egyesületének első al- 
elnöke. Különös érdem eket szerzett hazánk természeti 
kincseinek feltárásában. A Földtani Intézet vegyészeként 
főként kőszénvizsgálatokat végzett.

1911. aug. 23-án született Beke Dénes Kossuth-díjas ve
gyészmérnök, számos szintetikus gyógyszer (szulfonami- 
dok, hormonkészítm ények) kidolgozója. 1949-ben m eg
szervezte a Szerves Vegyipari Kutató Intézetet, majd
1950- től a Gyógyszeripari Kutató Intézet igazgatója volt. 
1956-tól a Budapesti M űszaki Egyetem Szerves Kémiai 
Tanszékét vezette.

1911. okt. 13-án született Purman Jenő  vegyészmérnök, 
petrolkémikus. Üzem m érnök volt a bázakerettyei első 
gazolintelepen, ő tervezte a lovászi kompresszorállomást.
1951- ben a Budafoki Kőolajterm elő Vállalatnál műszaki 
igazgató lett, majd a Nehézipari M inisztérium Szerves 
Vegyipari Főosztályának vezetője, később a Gyógyszer- 
ipari Tröszt első vezérigazgatója, a Gyógyszeripari Egye
sülés első elnöke.

1911. nov. 29-én született M olnár Béla, Kossuth-díjas ku
tatóvegyész. Legjelentősebb eredményei: a kalcium-glu- 
konát fermentatív előállítása, a Heparin előállításával kap
csolatos kutatások irányítása és gyártásának üzemi m eg
szervezése, a N eoperhepar előállítása, valam int a B12 
gyártásának nagyipari megoldása.

100 éve

1901-ben Richter Gedeon az Üllői úti Sas Gyógyszertárá
ban M agyarországon elsőként kezdte meg, főként állati 
szervekből készült organoterápiás készítm ények előállítá
sát. A Sas Gyógyszertárból fejlődött ki később más telep
helyen a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt.

mkl

1901-ben nyerte el a M űegyetem a doktori cím adom á
nyozásának jogát.

1901. febr. 6-án született Csűrös Zoltán  Kossuth-díjas 
szerves kémikus, a Budapesti M űszaki Egyetem  Szerves 
Kémiai Technológiai Tanszékének első professzora, az 
MTA tagja. Szerves kémiával, technológiával, szénhidrá
tok szerkezetkutatásával, heterogén katalízissel, foszgén- 
kémiával, műanyagok kém iájával foglalkozott.

1901. ápr. 20-án  született Szebellédy László, a budapes
ti Tudományegyetem Szervetlen és Analitikai Kémiai Tan
székének vezetője. Kutatásai során kidolgozta a coulomb- 
metriás analitikai eljárás fizikai-kémiai alapelveit.

110 éve

1891 őszén helyezték üzem be a M agyar Általános Kén
sav-, M űtrágya- és Vegyipar Rt. (a Budapesti Vegyiművek 
jogelődje) Kén utcai telepén a pirít alapú ólomkamrás 
kénsavgyárat.

1891-ben hozták létre Surányban a M agyar Robbanó
anyaggyár Rt.-t. Ez volt a pozsonyi Nobel-féle gyár után 
a m ásodik legnagyobb robbanóanyag gyárunk.

1891. febr. 8-án született Varga Józse f vegyészmérnök, a 
Budapesti M űegyetem Kémiai Technológia Tanszékének 
vezetője, akadémikus, Kossuth-díjas egyetemi tanár. 1939- 
1943 között ipari-, kereskedelem- és közlekedésügyi m i
niszter. 1951-ben m egalapította a Nagynyomású Kísérleti 
Intézetet, m elynek igazgatója is volt. 1952-től a Veszprémi 
Vegyipari Egyetem Ásványolaj- és Széntechnológia Tan
székét vezette. Legjelentősebb eredményei a műbenzinek 
és motorhajtó anyagok előállításához fűződnek. Eleinte fő
ként kőszenek lepárlási termékeinek nagynyomású hidro- 
génezésével foglalkozott. Ezen a téren nemzetközileg elis
mert felfedezése az ún. kénhidrogén effektus (Varga-effek
tus) megállapítása. A II. világháború után a nagy aszfalttar
talmú ásványolajok és kátrányok középnyomású hidrogé- 
nezésére dolgozta ki a nevéhez fűződő hidrokrakk-eljárást.

1891. júl. 13-án született Pacsu Jen ő  vegyész, egyetemi 
tanár. 1930-ban áttelepült az USA-ba. A princetoni egye
temen a szerves kém ia előadója. 1947-től az egyetem  nyil
vános, rendes tanára lett. Tudományos tevékenysége szén
hidrát- és textilkémiai kutatásokra terjedt ki.

120 éve

1881-ben adták ki az első ipartám ogató törvényt, amely 
megnyitotta a m agyar gyáripar szám ára a m ind kedvezőb
bé váló feltételek alapján a fejlődés lehetőségét.

1881-ben alakult meg Liptó-Ú jváron, a Vág mellett 
Haasz A d o lf  tanningyára, az első cserzőanyag-gyártó 
nagyüzem  M agyarországon.

1881-ben Liebermann Leó  m egbízást kapott az orszá
gos Chemiai Intézet ősének, a „Borvizsgáló Á llom ás”-nak 
a létrehozására. Az intézm ényt a M úzeum körúton, az 
egykori Kunewalder-féle term ényházban rendezték be.

1881. márc. 20-án halt meg Tarczy Lajos a pápai reformá
tus főiskola tanára. 1838-ban kiadott fizika könyvének első 
fejezete lényegében az első magyaij nyelvű kémia tankönyv.

24 2001. 56. ÉVFOLYAM. 1-2. SZÁM



1881. dec. 16-án született Rex Sándor kémikus, a buda
pesti Tudományegyetem III. sz. kém iai intézetének tanára. 
„Kísérleti kém ia” c. tankönyvét generációk használták. 
1921-ben Debrecenben öccsével gyógyszergyárat alapí
tott, am elynek 1935-ben bekövetkezett haláláig igazgató
ja  volt. (A később Debreceni Gyógyszergyár nevet viselő 
gyár beolvadt a Biogalba).

125 éve

1876-ban vették jegyzékbe az Első Pesti Spódium  és 
Csontlisztgyár Rt.-t, a Budapesti Vegyiművek jogelődjét.

1876. nov. 10-én született Kazay Endre gyógyszerész, 
analitikus. Elsősorban az optikai analízis módszereivel 
foglalkozott. Számos m űszert maga készített.

150 éve

1851-ben Fiumében részvénytársasági formában jö tt létre a 
Stabilimento di prodotti chimici vegyipari vállalat, amely szi
cíliai és római kenet, valamint tengeri sót dolgozott fel. Kén- 
savtermelése évente 14-15000 mázsát tett ki, amely a kora
beli európai gyárak kapacitásának mintegy 1/7-ét érte el.

1851-ben M ach Eduard  a pozsonyi főreáliskola kém ia 
tanára és Tschida (Csida) Ferenc az első magyarországi 
ólomkamrás kénsavgyár alapítója különleges piritpörkölő 
aknakem encét terveztek, am elyre két évre érvényes szaba
dalmat is nyertek. A kem encét úgy alakították ki, hogy 
m űködésekor elegendő meleg pótlevegő jutott a kén-dio- 
xid m ellett az ólomkamrákba. A meleg levegő oxigéntar
talma növelte a kénessav oxidációját. Katalizátorként kál- 
cium -nitrátot használtak.

1851. ápr. 13-án született Szontagh Tamás geológus. 
1889-1924 között a Földtani Intézetnél dolgozott és annak 
igazgatójaként vonult nyugdíjba. Elvégezte az A lföld ke
leti peremének geológiai térképezését, majd főleg hidro
geológiai felm éréseket végzett. Érdeme, hogy a bakonyi 
un. vörös földben bauxitot ism ert fel.

1851-ben hunyt el Kováts M ihály  orvos, számos term é
szettudományos és ism eretterjesztő m ű alkotója, fordítója. 
Fő m unkája a Chém ia vagy term észettitka (1807-1808), 
amely Gren\ Grundriss dér Chem ie cím ű könyve alapján 
készült és az első olyan magyar nyelvű m unka, am ely a 
kém ia egészét tárgyalja.

1851. okt. 31-én született Ilosvay Lajos kémikus, egyetemi 
tanár, akadémikus. 1875-76-ban Lengyel Béla, majd 1876- 
1880 között Than Károly mellett volt tanársegéd, 1880-ban 
két évre külföldi tanulmányútra ment, Heidelbergben Róbert 
Bunsennél, M ünchenben A d o lf Baeyérnél, Párizsban 
Marcelin Berthelotnál képezte magát. 1883-ban a Műegye
tem nyilvános, rendes tanárává nevezték ki. 1914-17 között a 
Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium államtitkára. Főként 
analitikai és szervetlen kémiai kutatásokkal foglalkozott. A 
salétromos sav kimutatására szolgáló Griess-kémszert rend
kívül érzékennyé tette (Griess-Ilosvay reagens).

200 éve

1801-ben Schrottenbach L ipót nagyszom bati gyógysze
rész Bécs mellett Nussdorfban (később Heiligenstadt) kén- 
savgyárat épített, am elyet még abban az évben eladott az 
osztrák állam kincstárnak. Schrottenbach  egyfajta ólom 
kam rás eljárására még M agyarországon privilégium ot 
nyert, de m egfelelő itthoni támogatás híján kénytelen volt 
gyárát Ausztriában felépíteni.

450 éve

1551-ben született Verancsics Faustus püspök, veszprémi 
várkapitány, udvari tanácsos, első műszaki alkotóink egyi
ke a dalmáciai Sebenicoban (Sibenik). A  család még Nagy 
Lajostól magyar nemességet és birtokokat kapott. Verancsics 
1616-ban Velencében adta ki híres műszaki munkáját: 
M achinae Novae címmel, am elyben több m int ötven tech
nikai eszközt ismertet: szélturbinákat, malmokat, hidakat, 
aprító- és sajtológépeket.

Spettde,.. Szende... Szende...

Csúcstechnika a sidney-i olimpián

Nem tűnnek csúcstechnikának azok az újí
tások, amelyek a vizet közegként igénylik 
(evezés, úszás); látszatra apróságokról van 
szó, amelyek azonban aranyérmet is ered
ményezhetnek. Ilyenek a következó'k:

-  a gyorsúszó számokban új úszódresszek 
jelentek meg, amelyek anyagai a gyorsan 
úszó nagy tengeri állatok, pl. a delfinek 
bó'rének szerkezetét képezték le;

-  az evezős számokban a hajók vízzel 
érintkező felületei karbonszálból és 
kevlár műanyagból készültek. Erre köz
vetlenül a versenyszám előtt speciális vi

aszbevonatot vittek fel, aminek hatására 
a csónakok szinte egyenletesen lebegtek 
a víz felszínén annak ellenére, hogy a 
testhelyzet változása, ill. az evezőcsapá
sok óhatatlanul sebességváltoztatással jár
nak. Fentieket a következő konstrukciós 
feltételek biztosítják:

-  a csónak tömege nem haladhatja meg az 
50 kg-ot (30 ezer márkába kerülhet), az 
evezőknek csapáskor 8 fokos szöget kell 
bezárniuk a vízfelszín merőlegesével. A 
gumlóüléses csónakok 1 730 g tömegű 
evezőtartó villákkal vannak felszerelve, 
ezek mozgását az evezős lábhosszától 
függően, a szándékolt csapásszámot is fi
gyelembe véve állítják be;

-  a kormányos nélküli hajókat a vezető eve
zős irányítja a faron elhelyezett kormány
lapáttal, melyet a lábtartójával huzalok 
kötnek össze. A vezető evezős ülése alatt 
kijelző tábla mutatja a csónak mozgását (a 
percenkénti csapásigény induláskor 50, 
haladáskor 35 és a hajrában 40).
A csúcstechnika további alkalmazása a 

versenykerékpár, amelyet a vázon rögzített 
ülés, azonos kerékátmérők, karbonszál 
erősítésű műanyagból készült torzításmen
tes váz és 7 kg-os összsúly jellemez.

[/•orrai:VDI Nachrichten No 38, p.3. 
(2000. szeptember 22.)]

S. Gy.
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Elektromosan vezető polimerek alkalmazásáról

Bevezetés

A 2000. évi kém iai N obel-díjat Alán Heeger, A lán  
M acD iarm id  és H ideki Shirakawa  kapta, amely esem ény
ről a M agyar Kém ikusok Lapja is beszám olt [1]. A három 
tudós azzal a m unkásságával érdemelte ki a kitüntetést, 
amelyet az elektrom os áramot vezető polim erek előállítá
sa, e polim erek elektrom os ellenállásának szabályozása és 
ezen anyagok alkalm azásával kapcsolatban kifejtettek.

A felfedezés előzményeinek, történetének és jelentőségé
nek részletes leírása magyarul is olvasható [2]. Ezen anya
gok szintézise, fizikai és kémia jellemzése, valamint gyakor
lati alkalmazhatóságuk tekintetében bő hazai irodalmat ta
lálhatunk [3, 4], többek között e folyóirat hasábjain is [5-7].

M indazonáltal érdem es szemügyre vennünk, hogy 20 
év kutatás után hol tartunk és mi lehet a vegyészek szere
pe a további kutatás és fejlesztés terén.

Alapvető tudnivalók

Először is érdemes leszögezni azt, hogy önmagában a jó  
elektromos vezetőképesség nem különösebben érdekes, 
hiszen sok jó  vezető, félvezető anyag (pl. különböző fé
mek, fémvegyületek, szén) áll rendelkezésünkre. Ez akkor 
is igaz, ha korábban a műanyagokat, m int tipikus szigete
lő anyagokat tartottuk számon, és a Nobel-díj bizottság 
többek között éppen a paradigm aváltáshoz való hozzájá
rulást értékelte. Ami valóban lényeges, az nem  más, mint, 
hogy ezen anyagok elektromos ellenállása egyszerűen 
akár 5-10 nagyságrenddel megváltoztatható. Az egyszerű 
mód pedig a kémiai oxidáció, illetve redukció vagy -  ami 
még célravezetőbb és jobban szabályozható -  az elektro
kém ia oxidáció, illetve redukció.

A polim er vezetési tulajdonságai elektrondonor-, vagy 
akceptor-molekulák hatására is m egváltozik, és egyes ese
tekben azokat a protonálódás is befolyásolja. A redoxi át
alakulás során további érdekes és hasznosítható változá
sok is végbemennek. A leglátványosabb jelenség a szín- 
változás [5]. A polim erek jelentős részénél tágulás (duzza
dás), illetve összehúzódás (zsugorodás) is megfigyelhető. 
Figyelem rem éltó az is, hogy teljesen más tulajdonságú 
anyag jön  létre az oxidáció (ritkábban redukció) során, 
am ely ellentétes hatás alkalm azásával reverzibilisen visz- 
szaalakítható az eredeti állapotába. A kiindulási anyag 
gyakorta semleges m olekula, míg a vezető form a poli elek
trolit. A polielektrolit fizikai tulajdonságai nagymértékben 
függnek a környezeti hatásoktól (pl. a vele érintkező elek
trolitoldat minőségétől és koncentrációjától, a hőm érsék
lettől), a töltést hordozó m akrom olekula pedig szelektíven 
köthet meg ionokat. Ez utóbbi tulajdonság pedig nyilván
valóan kihasználható analitikai meghatározás céljára, ami 
viszont már a kém ia alapvető feladatai közé tartozik. E  rö-
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vid áttekintés után nézzük meg, hogy melyek azok a veze
tő polim erekkel kapcsolatos tevékenységek, amelyekhez 
vegyészi, vegyészmérnöki tudásra van szükség. Elsősor
ban ezen polim erek előállítása, hiszen új anyagok szinté
zise a kém ia lényegéhez tartozik.

Hogyan állíthatunk elő vezető polimert?

Vezető polimerek szintézise a vegyész számára nem külö
nösebben megerőltető feladat. A  poliacetilént acetilénből 
Ziegler-Natta-katalizátom l szintetizálták. Ennek az anyag
nak az előállításáért és azért a felismerésért, hogy jóddal 
adalékolva (doppingolva) vezetővé tehető, ítéltek oda a
2000. évi Nobel-díjat. A poliacetilén felhasználása azonban 
annak víz- és oxigénérzékenysége miatt igen korlátozott. A 
gyakorlati alkalmazásra a megfelelő alapmolekulából létre
hozható polianilin (PÁNI), polipirrol (PP), politiofén (PT), 
poliazinok és ezek származékai sokkal ígéretesebb anya
goknak bizonyultak. A  szintézis alapvető módja az oxidatív 
elektropolimerizáció. Ez megvalósítható oxidálószerekkel 
a legtöbb esetben vizes közegben, oxigén jelenlétében is 
(pl. a PÁNI vagy a PP esetén), ha erősebb (nagyobb redoxi- 
potenciálú) oxidálószert kell alkalm azni (pl. a PT esetén) 
pl. acetonitril vagy dimetil-formamid a megfelelő oldószer. 
Bárki könnyedén előállíthat polipirrolt, ha egy Petri- 
csészében pirrolhoz Fe(C104)3-t ad. A keletkező fémes, fe
kete színű film a polipirrol, amelynek vezetőképességéről 
konduktométer vagy multiméter segítségével meg is győ
ződhetünk. Ha pedig egy hosszú szűrőpapírcsíkot átitatunk 
pirrollal vagy anilinnel és ezt keresztülhúzzuk a megfelelő, 
oxidálószert tartalmazó oldaton, a polimer a szűrőpapíron 
képződik. Ezt feltekercselve máris egy szekunder elem (ak
kumulátor) egyik elektródjához jutunk. Ez egy igen nagy 
fajlagos kapacitású elektród, hiszen azonos térfogatot véve 
a papír súlya tört része egy fém (pl. ólom) súlyának. Vala
mivel kényesebb a polianilin előállítása, amelynek szintézi
séhez a fenti oxidálószer savas (pH 0-2) oldata használha
tó. A polianilinnél azért kell óvatosabban eljárni, mert túl
oxidálva savas közegben a létrejött kinoidális (perni- 
granilin) forma hidrolízise mehet végbe, vezető polimer he
lyett ekkor benzokinon végterméket kapunk.

A  „kém iai” szintézist akkor alkalm azzuk, ha nagy 
m ennyiségű anyagot kívánunk előállítani. Jobb minőségű 
anyag nyerhető elektropolimerizáció útján, az elektródpo
tenciál finom szabályozása által ugyanis a túloxidálás elke
rülhető. Akkor is ezt a módszert célszerű választani, ha va
lamilyen vezető felületet kívánunk megfelelő vastagságú 
vezető polim er filmmel bevonni, a vastagság ugyanis a be
vitt töltés mennyiségével szabályozható -  a polimerizáció 
folyamata az áram megszakításával bármikor leállítható -  
és az anyagunkat éppen ott hozzuk létre -  pl. m ikroelekt
ronikai alkatrész vagy érzékelő esetén -  ahol kívánjuk. A 
gyakorlat számára különösen vonzó, hogy ezeket a poli
mereket könnyen hozzáférhető és olcsó alapmolekulákból
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tudjuk előállítani. M a m ár a szintézis mechanizmusa és a 
kinetikát befolyásoló tényezők a legtöbb anyag esetén is
mertek. Az oxidáció első lépésében az igen reakcióképes 
gyökkation képződik. A gyökkation további sorsa nagy
mértékben függ a kísérleti körülményektől (oldatösszeté
tel, hőmérséklet, az oxidálószer minősége illetve az elekt
ród anyaga, felületi állapota és potenciálja). Kedvező eset
ben a következő lépés a dimerizációs reakció (két gyökka
tion, vagy egy gyökkation és egy semleges molekula kö
zött) és a polimerlánc lépésről lépésre épül ki. Párhuzamos 
dimerizációs reakciók is lejátszódhatnak és vezető polimer 
csak akkor képződik, ha a kapcsolódás kedvező (pl. anilin 
esetén a p-aminodifenilaminhoz vezető fej-láb kapcsoló
dás sebessége jelentősen nagyobb a fej-fej vagy láb-láb 
(benzidin) kapcsolódásnál, így zömében szabályos kémiai 
szerkezetű polianilin keletkezik), az oldatbeli komponen
sek (az oldószer is lehet nukleofil reagens) reakciója a 
gyökkationnal lassú, illetve a jelenlévő inaktív anionok 
stabilizálják a gyökkationt. Az elektrokémiai polimerizá- 
ció esetén megfigyelhető, hogy a potenciálciklizálás jobb 
hatásfokú, m int az egy adott potenciálon végzett -  poten- 
ciosztatikus -  oxidáció, am elynek m agyarázata abban rej
lik, hogy a semleges speciesz -  a ciklizálás közben a már 
képződött polim ert redukáljuk -  reakciója a pozitívan töl
tött gyökkationnal könnyebben megy végbe. Az oxidáló
szer koncentrációja, illetve az elektródpotenciál (áramsű
rűség) függvényében is különböző tulajdonságú anyagokat 
kaphatunk (pl. egydimenziós láncokat, illetve kétdimenzi
ós, elágazó struktúrákat). Az elektródra való leválasztásnál 
pedig a film morfológiája jelentősen változik a vastagság
gal, kb. 200 nm vastagságig egy kom pakt réteg keletkezik, 
míg a film sűrűsége az elektródtól való távolsággal egyre 
csökken. A leírtak alapján belátható az, hogy bár a vezető 
polimerek előállítása aránylag egyszerű, a szintézis körül
ményeinek megválasztása a keletkező anyag tulajdonságai 
(pl. elektromos vezetése) szempontjából kritikus lehet.

A vezető polimerek jellemző tulajdonságai

A vezető polim erek legfontosabb tulajdonsága az, hogy 
elektromos vezetésük megváltoztatható. Redukált (töltet
len) állapotban szigetelők, oxidált (töltött, adalékolt) álla
potban félvezetők vagy fémes vezetők.

A  vezető polim erek közös jellem zője, hogy konjugált 
kettőskötés-rendszert tartalmaznak, amelyből oxidáció út
ján elektront távolítunk el, ily módon pozitív töltést (lyu-

vezető polimerek

◄ ------- redukált oxidált------- ►
< színtelen színes ►

szigetelők félvezetők fémes vezetők

“ I----------1----------1----------1----------1----------r---------r-------------
10-Í6 10**2 10-8 10-4 10o 104 108 CT/Sml *

kvarc gyémánt üveg szilícium higany ezüst
germánban szén vas

1. ábra. A vezető polimerek elektromos vezetése más anyagokéval
való összehasonlításban

kát, polaront) hozunk létre a láncon. (Van negatívan töltött 
polim er is, de a legtöbb p típusú vezető, ezért csak ezek
kel foglalkozunk.)

A  delokalizált elektronok biztosítják a vezetést. A tö l
téssel rendelkező polim ert a félvezetők fizikájából szár
mazó kifejezéssel adalékolt (doppingolt) állapotú anyag
nak nevezik. Ez azonban nem  teljesen helytálló m egfogal
mazás, mert míg a félvezetőnél ténylegesen idegen atom 
kerül a rácsba (pl. Si helyett Ga), esetünkben az elektron
hiányos állapotot oxidáció útján hozzuk létre.

A polim er töltését elektrom os áram körbe kapcsolva 
vagy redukálószerrel elvonhatjuk és így szigetelővé tehet
jük, illetve a fordított úton tölthetjük, am ikor is jó  vezető 
anyagot kapunk. E folyam at -  és ez nagyon fontos -  gyors 
(ps -  s alatt végrehajtható) és reverzibilis (saját tapaszta
latom szerint is 100 000 töltési-kisülési ciklus alatt gya
korlatilag nem  változik (degradálódik) a polim er). Itt je 
gyezzük meg, hogy ezen anyagok általában nem  oldhatók 
és kémiai stabilitásuk is figyelem rem éltó (pl. polianilinnel 
tudunk dolgozni 10 mól dm '3 kénsavoldatban is).

Az oxidációs -  redukciós folyam at színváltozással jár. 
A redukált form a általában színtelen vagy halványsárga, 
míg az oxidált állapot általában sötétzöld vagy kék 
(PÁNI), kevésbé protonált állapotban lila (PÁNI), néhány 
esetben sötétvörös (poli(o-feniléndiam in)) vagy sötétbar
na -  fekete (PP). A m oláris abszorpciós együttható (e) a 
jellem ző hullámhossznál igen nagy s > 104 dm 3 mól"1 cm '1, 
így már igen vékony (> 20-50 nm) film ek színe is jó l lát
szik. Nem csak a látható fényelnyelés változik, hanem  ve
zető állapotban, például a m ikrohullám ú tartom ányban is 
jelentősen m egnő az abszorpció. Egyes polim ereknél (pl. 
poli(p-fenilén- vinilén)) elektrolum ineszcenciát is észlel
hetünk. Em lítettük már azt, hogy a redoxifolyam atot ese
tenként jelentős (pl. PP esetén 30%-os) térfogatváltozás kí
séri. A polim erek oxidált, tehát töltéssel rendelkező form á
ban szelektíven köthetnek meg ionokat, de akkor is, ha a 
szelektivitás nem  túl jelentős -  mivel az ionok részt vesz
nek az elektródfolyam atban -  az ionkoncentráció függvé
nyében változik a polim erfilm  -  elektródok potenciálja.

Számos további fizikai és kém iai tulajdonságot sorol
hatnánk fel, am ely esetenként fontos és hasznosítható. Az 
eddigiek alapján is nyilvánvaló azonban, hogy e polim e
rek alkalm azhatóságának lehetőségei igen szerteágazóak. 
Vegyük most ezeket sorra.

A vezető polimerek főbb alkalmazási területei

A változtatható elektromos vezetés minden olyan elektroni
kus eszközben kiaknázható, amelynek működése két -  eset
leg több -  állapot közötti gyors átmeneten alapul. Ilyenek a 
számítógépek és más elektronikai készülékek. M egjegy
zendő, hogy a vezető polim erek esetén a bevitt információ 
megőrződik, az alapállapotba -  ellenkező irányú impulzus
sal -  vissza kell billenteni a rendszert (memória). Vezető 
polimerek felhasználásával tranzisztorok és más egységek 
is létrehozhatók. Bonyolultabb felépítésű térvezérelt tran
zisztorok (FET-ek), fotodiódák, fényemittáló diódák (LED- 
ek) is építhetők vezető polimerek felhasználásával. Például
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igen jó  hatásfokú polimer LED diódákat hoztak létre, 
amelyben a polimert egy lyukakat szolgáltató elektród (át
látszó ITO = indium-ón-oxid) és egy elektronok injektálá
sára képes fém (Al, Mg, Ca) közé helyezték. A töltéshordo
zók fény ki sugárzást eredm ényező rekom binációja a 
polimerfázisban megy végbe. Jól bevált erre a célra pl. a 
poli-(sztirol-szulfonsav) vagy poli-(anilin-klorid) -  mint 
szilárd elektrolitot tartalmazó -  poli(dioxietilén-tienilén).

A redoxifolyamatot kísérő elektrokromatikus jelenség  
alapján elektrooptikai kijelzők hozhatók létre, amelyek le
hetnek többszínűek is, egyenárammal működnek és ener
giafelhasználásuk csekély. Elektromos impulzussal fényát
eresztő felületeket sötétíthetünk be („okos ablakok”). A 
mikrohullámú elektromos sugárzás elnyelésének képessége 
pedig e sugárzás elleni védekezésben vagy a hadászatban a 
radarral való felismerés meggátolásában hasznosítható.

A térfogatváltozás alapjai: elektromos jelre működő mes
terséges izmok hozhatók létre, illetve az újabb elképzelé
sek szerint e jelenség alapján -  0,2 -  200 nm méretű m ole
kuláris vezetőket használva -  a számítógépek sebessége és 
dinamikus m em óriája 108-szorosára lenne növelhető.

Az analitikai kémiai alkalmazás alapvetően azon alapul, 
hogy e polimerek ionokat kötnek meg esetenként szelektív 
módon, tehát potenciometriás vagy voltammetriás módszerrel 
mennyiségi és minőségi meghatározásra lehet a polimerfilm- 
elektródokat felhasználni. Egyes polimerek bizonyos reakció
kat katalizálnak, e tulajdonságukat amperometriás meghatáro
zás céljára használhatjuk ki. Például a poli(metilénkék) elekt
ród jól használható hemoglobin detektálására. Sok esetben a 
polimer csak vezető mátrixként szolgál és ebbe építjük be a 
katalizátort. A katalizátor lehet bonyolultabb szerkezetű mole
kula (pl. enzim), amelyet a polimer megköt, de le lehet válasz
tani platinaatomokat is a polimer felületére.

Mivel a polimer töltési állapota változtatható, mód van 
arra, hogy egyes ionokat -  ezek lehetnek káros anyagok, de 
gyógyhatású vegyületek is -  feldúsítsunk (szorbeáltassunk) 
a polimerfázisban, majd a polimer redukciójával ezeket el- 
távolítsuk e fázisból. Ily módon tisztítási feladatok éppúgy 
megoldhatók, mint a szabályozott gyógyszeradagolás.

Azt, hogy a vezető polimerek ellenállása elektrondonor, 
illetve elektronakceptor tulajdonságú anyagok hatására is 
megváltozik, gázérzékelőkben hasznosíthatjuk. Például a 
polianilin ellenállása ammónia gáz hatására tíz-, százezer
szeresére nő, és ppm mennyiségű gáz már jó l detektálható. 
Polimer alapú NO, N 0 2, alkohol stb. érzékelőket is kifej
lesztettek már, több polimer kombinációjával pedig „mes
terséges orr” alakítható ki. A korrózió elleni védelem  sem 
elhanyagolható alkalmazási terület. A polimerbevonat a fi
zikai védelmen túl képes arra is, hogy a fémet passzív álla
potban tartsa. A félvezetők korrózióját pedig azáltal csök
kenthetik, hogy a lyukkal a polimer reagál és az nem a fél
vezető tulajdonságú vegyületet (GaP, CdS stb.) oxidálja, 
ami végső soron a fotoelektród tönkremeneteléhez vezet.

E polim erek töltéstároló képességét áramforrásokban  
és szuperkapacitásokban  használhatjuk ki. Polianilin, 
polipirrol és politiofén felhasználásával készült szekunder 
elemek már kaphatók. A szuperkapacitásokat ott használ
juk, ahol nagy teljesítm énysűrűségű eszközökre van szűk-

mkl

ség (pl. gépkocsik indításánál). A  vezető polim erek 
ugyanis nemcsak folyam atos energiaszolgáltatásra képe
sek akkum ulátor elektródjaként, hanem  töltésüket igen 
gyorsan is képesek leadni, m int a hagyom ányos konden
zátorok, de azoknál nagyságrendekkel több töltést képe
sek felvenni és így nagyobb energiasűrűséget szolgáltatni.

M a m ár sokat tudunk ezekről a polimerekről, de a fejlő
dés e területen -  amint arról a közlemények, szabadalmak 
és eszközök dinamikusan növekvő szám a is tanúskodik -  
egyre nagyobb léptékű. Éppen a vegyészeknek köszönhe
tően egyre újabb polimerek jelennek meg előre megterve
zett tulajdonságokkal. Sokszor vezet célra különböző 
funkciós csoportok beépítése, pl. ha a szelektivitást akar
juk  növelni, vagy a polim er hidrofób, illetve hidrofil tulaj
donságainak megváltoztatása, ha az oldhatóság növelése, a 
megmunkálhatóság, illetve a fizikai és kémiai tulajdonsá
gok célszerű befolyásolása a kívánatos szempont. Folyta
tódik a vezető polim erek működési mechanizm usára irá
nyuló alapkutatás is, hiszen még távolról sem mindent tu
dunk megfelelően megmagyarázni (pl. nem teljesen tisztá
zott olyan ism ert és már hasznosított tulajdonság oka sem, 
mint a PÁNI ellenállásának nagym értékű megváltozása 
ammóniagáz hatására) és a jelenségek mélyebb megértése 
vezethet újabb alkalmazási lehetőségek feltárásához.

Az mindenesetre kétségtelennek tűnik, hogy ezen „in
telligens” anyagoknak nagy szerepük lesz a 21. században 
a m olekuláris elektronikától kezdve az érzékelőkön ke
resztül az áramforrásokig terjedő széles körben, hogy csak 
olyan területeket em lítsünk, ahol már ma is jelentős sike
rekről számolhatunk be.
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Ö S S Z E F O G L A L Á S

Inzelt György: Elektromosan vezető polimerek alkalmazásáról

A közlemény az elektromosan vezető polimerekre vonatkozó alap
vető tudnivalók ismertetésén túl kitér ezen újszerű anyagok szinté
zisének kérdéseire, jellemző tulajdonságaira és ezek alapján elem
zi a hasznosítás lehetőségeit.

[Magy. Kém. Lapja, 56, 26 (2001)] 

S U M M  A R Y

Gy. Inzelt: On the Application of Electrically Conductive 
Polymers

The fundamental knowledge on the electrically conductive poly
mers is reviewed. This survey includes the methods of synthesis, 
characteristic properties of these növel materials as well as 
opportunities regarding their applications in different areas.
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In memóriám Varga-eljárás*
KÁROLYI JÓZSEF**

Bevezetés

Közel 50 éve, hogy kidolgozásra és 26 országban szabadal
maztatásra került az akkor a kőolajfeldolgozó-iparban nagy 
érdeklődést kiváltó és elismerést keltő eljárás, a később Varga
féle hidrokrakkolásnak nevezett kőolaj-feldolgozóipari tech
nológia. Az eljárást Varga akadémikus kezdeményezésére, az 
ő vezetése alatt a Műegyetem Kémiai Technológiai tanszékén, 
majd a Nagynyomású Kísérleti Intézetben fejlesztették ki.

A Varga-eljárás lényege az, hogy a krakkolandó alapanyagot 
először hidrogénben dús oldószerben feloldják, majd vasoxid- 
katalizátor és szabad kéntartalmú vegyületek hozzáadásával, 
hidrogéntartalmú gáz jelenlétében, 80-100 bar nyomáson, 
400-430°C-on hidrokrakkolják, úgy, hogy az alapanyag jelen
tős része (több mint 70%) kisebb molekulasúlyú, a kőolaj-fel
dolgozás szempontjából értékes, közbenső termékké alakul át.

Dr. Varga József élete és munkássága

A kidolgozott eljárás ötletadója és halála után névadója, 44 éve 
hunyt el Budapesten. Rendkívüli tehetsége igen sokrétű volt és 
minden működési területén vezéralakká vált. A Műegyetem 
Kémiai Technológia tanszékének, majd a Veszprémi Vegyipa
ri Egyetem azonos tanszékének volt kétszeres Kossuth-díjas, 
akadémikus professzora. Mint egyetemi előadó rendkívül nép
szerű volt, szakmai mondanivalóját igen tartalmasán, kitűnő 
stílusban, érdekfeszítően tudta közvetíteni. Kutatói tevékeny
ségét ötletdús fáradhatatlanság és kitűnő szervezés jellemezte.

Közéleti tevékenysége rendkívül szerteágazó volt. Ez irányú 
karrierjének csúcsa ipari és kereskedelmi minisztersége volt Te
leki Pál kormányában. Nem érezte magát azonban igazán poli
tikusnak, ahhoz túlságosan szókimondó -  ma azt mondanák 
apolitikus -  ember volt. Környezetében a róla Varga-szellem
nek elnevezett mentalitást valósította meg. Megtanultuk tőle a 
tudás megkövetelését és eüsmerését, az egymás elfogadását és 
támogatását, de a fegyelmezett, kitartó, pontos munkát is. Hir
dette, hogy a kémiai technológia a megvalósítás tudománya, 
iparágak irányítója, mely a mindenkori nyersanyagok optimális 
feldolgozására törekszik.

A Varga-eljárás kidolgozásának előzményei, indokai, célja

Iparunk és főleg gépkocsi parkunk rohamos növekedése követ
keztében mindig több motorhajtóanyagra volt szükségünk, mint 
amennyit a hazai kőolajkészletekre alapozva elő tudtunk állítani.

A kőolaj behozatala és annak hazai feldolgozása gazdaságo
sabb volt, mint a fehérárú behozatala. A kőolajok közül is ol
csóbbak voltak a kevesebb könnyűterméket tartalmazó nyers
anyagok, és így távlatilag logikusnak látszott felkészülni a ne
hezebb párlatokból és maradékokból történő motorhajtóanyag

* A közlés aktualitását a Nagynyomású Kísérleti Intézet 50 évvel ezelőtti, 
Varga József általi alapítása adja.
** 1118 Budapest, Ménesi út 68.

gyártására. Kényszerű kőolajimportunk fő forrása az akkori 
Szovjetunió volt (tujmázi, romaskinói, muhanovói kőolajok).

Varga József nagyon közelről látta a források és az igények 
közötti egyensúly hiányát, ezért szüntelenül foglalkoztatta a ne
hezebb párlatok és maradékok gazdaságos hőbontásának prob
lémája több és több motorhajtóanyag előállítása érdekében. Ér
deklődését felkeltette Ipatjev orosz kutató 1904-ben megjelent 
közleménye, mely szerint „magasnyomású hidrogénnel, katali
zátor jelenlétében, szerves anyagokból paraffin-szénhidrogéne
ket lehet előállítani” . 1925-ben ismertetésre került Bergius mun
kája, mely szerint nagynyomású hidrogénezéssel, „széncseppfo- 
lyósítással” benzin termelhető.

Ezek a közlemények ébresztették fel Vargában a régi álmot, 
hogy nehezebb nyersanyagokból motorhajtóanyagot állítson 
elő. Alapgondolatának első kísérleti megvalósulására az 1930- 
as évek elején a Műegyetem Kémiai Technológia tanszékén, 
majd a biztató kísérleti eredmények alapján megtervezett napi 
10 tonna feldolgozási kapacitású félüzemben Pétfürdőn a Péti 
Nitrogénművek telepén került sor. Ez a kísérletsorozat tekint
hető a később kifejlesztett Varga-eljárás alapgondolata első ki
próbálásának, mert bár csökkentett, de még elég nagy nyomá
son próbálta a hőbontást iparilag megvalósítani. Varga 1935- 
ben a péti kísérleti üzem működtetésére alakult Magyar 
Hydrobenzin Rt. elnöke lett. A kísérletek 1938-ig tartottak, fő
leg bamaszénkátrány nyersanyaggal, gőzfázisban, molibdén- 
szulfid katalizátorral, 250 bar nyomáson, 460-500°C hőmér
sékleten. A kísérletek során a félüzem 500 tonna „műbenzin”- 
t és 200 tonna dízelolajat termelt. A gazdaságilag önfenntartó 
kisüzem alapanyagra vetítve 60-65 s% jóminőségű motorben
zint produkált. A kísérleteket a bükkszéki, majd a lispe-lovászi 
kőolajmező sikeres feltárása miatt szakították félbe.

Ahhoz, hogy ezen félüzemi kísérletekből 20 évvel később a 
Varga-eljárás létre jöhessen, szükség volt a későbbi kutatási 
eredményekre (hidroaromatizálás, Varga-effektus, tetralinos 
kezelés, új, most már kőolajszármazású nyersanyagok).

A mai napig is érvényes cél tehát a kőolaj-feldolgozóiparban 
gazdaságosan megvalósítható technológiai körülmények kö
zött a könnyebb párlatok mennyiségi növelése volt (krakkolás).

A Varga-eljárás kidolgozásának lépései, története.
A „Varga-effektus”

Előzmények

Az eljárás kidolgozása elméleti számítások alapján megter
vezett laboratóriumi és félüzemi, bizonyítása pedig nagyüze
mi méretekben történt.

Varga „fehérárúszaporítási” vizsgálatainak első eredménye a 
hőbontásos eljárásoknál alkalmazott katalizátorok kéntartalma 
pozitív hatásának megállapítása volt. Az 1920-as években vég
zett kutatásai alapján azt találta, hogy a hidrogén jelenlétében 
lezajló hidrokrakkolást a vas-oxidból képződő vas-szulfid ka
talizálja, pedig hosszú évtizedeken át az volt a vélemény, hogy
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kén, ill. a képződő kénhidrogén gátolja a hidrogénezési folya
matokat. A vas-oxid a krakkoláskor felszabaduló kén megkö
tésére szolgál, s ezáltal a keletkezett vegyületek polimerizáló- 
dása, kokszosodása kisebb mértékben játszódik le. Ahhoz, 
hogy ez a katalitikus hatás folyamatosan fennálljon, a feldol
gozásra kerülő alapanyaghoz szabad formában rendelkezésre 
álló kenet, vagy kénvegyületeket kell adni, ami a hidrokrak- 
kolás körülményei között kén-hidrogén formájában folyama
tosan reagál a vasoxid-vasszulfid keverékével, így biztosítva a 
vas-szulfid katalitikus aktivitását. Az 1928-ban szabadalmaz
tatott hatást a szakirodalom „Varga-effektus”-ként említette. 
Ez a felfedezés tette lehetővé, hogy a Varga-eljárást a világon 
leginkább elterjedt, nagyobb kéntartalmú nyersanyagok feldol
gozására is alkalmazhassák. 1949-ben Mathias Pier (a nagy
nyomású hidrogénezés egyik nagy alakja) az általa írt közle
ményben elismeri, hogy „gyümölcsöző gondolat volt az addig 
katalizátor méregnek tartott kén, kénhidrogén és vasszulfidnak 
katalízis számára való hasznosítása”.

További kísérletek

A folyadékfázisú hidrogénezés a kőolajok, kátrányok váku
umdesztillációs maradékait katalizátor jelenlétében a nyers
anyagnál kisebb molekulasúlyú termékekké alakítja át. Célja 
az aszfaltszem vagy gyantaszerű anyagok molekuláinak a 
széttördelése. A molekulák tördelését hidrogén és katalizátor je
lenlétében végzik, hatásukra a termékekben is jelentős mennyi
ségű kén, nitrogén (kátrányok esetén oxigén), tehát a kapott 
párlatok eredményes felhasználását gátló úgynevezett szeny- 
nyezések maradnak vissza. Ezért a folyadékfázisú lebontás 
termékeit a szennyezőanyagok eltávolítása érdekében -  vég
leges felhasználásuk előtt -  gőzfázisú telítő, vagy előhidrogé
nező és az ezt követő minőségi benzinképző hidrogénezés 
műveletének kell alávetni. Az irodalom szerint a folyadékfá
zisú hidrogénezést nagy nyomáson (300 bar felett), magas hő
mérsékleten (500°C), néhány százalék vas-oxid hozzákeveré
sével végezték. Varga kutatási munkáit minden esetben ter
modinamikai számítások előzték meg. Ismeretes, hogy ele
gendő hidrogén jelenlétében a hidrogénfelvétel reakciósebes
ségének függvényében a telítetlen vegyületek képződése 
megakadályozható. Ennek következtében az aszfaltból képző
dő különböző kokszszerű termékek megjelenése lényeges 
mértékben kiküszöbölhető. A hidrogénfelvétel reakciósebes
ségének növelését a hidrogénnyomás növelésével, ill. a reak
torban lévő gáz hidrogén parciális nyomásának növelésével 
lehet biztosítani. Ekkor támadt az a gondolat, hogy a krakko- 
landó anyagot hidrogént szolgáltató hígítóval, pl. tetralinnal 
kell keverni, remélve, hogy ezáltal jelentős nyomáscsökken
tés érhető el. Varga professzor és munkatársai a hazai alap
anyagok oldószerekkel való feltárása és a kapott anyagok 
vizsgálata során azt találták, hogy 110-130 bar nyomáson és 
390^450°C-on ezek legtöbbje tetralinban oldódott, miközben 
nascens hidrogén szabadult fel. A nagylengyeli olaj és tetralin 
1:1 arányú keveréke kedvező eredményeket produkált. A tet
ralin dehidrogéneződése következtében középnyomáson mint
egy 10% naftalin képződik. A hidrogént megkötik a depo- 
limerizált olajkomponensek, majd újabb tetralin dehidrogé- 
neződik. Az ipari felhasználásra drága tetralin helyett alkal-

mkl

mázott nafténes szénhidrogének hasonló módon, hidrogént 
eredményezve dehidrogéneződnek és kéntartalmuk egyidejű
leg biztosítja a vasszulfid kialakulásához szükséges kénmeny- 
nyiséget a belőle képződő kénhidrogén lévén. A nyomás nö
velése a kokszképződést ugyan csökkenti, de az aszfaltok le
bomlását nem segíti elő. A középnyomáson képződő viszony
lag nagyobb kokszmennyiség a katalizátorra rakodva távozik 
a rendszerből. Paraffin és nafténszénhidrogénekből álló kö
zépolaj alkalmazása esetén az aszfaltlebomlás kedvező, a 
kokszlerakódás a katalizátoron elfogadható mértékű, a nafté
nes szénhidrogének pedig elősegítik a hidrogénezést. Ebben 
az anyagban is oldódik a vákuumdesztilláció maradéka. Hid
rogénben dús volta pedig mint diszponibilis hidrogén hozzá
járul a katalizátorszemcsék felületén lejátszódó hidrokrakko- 
lási reakciók ipari méretben is eredményes megvalósulásához. 
Nevezetesen ahhoz, hogy viszonylag kevés, a metánnál na
gyobb (főleg propán-bután) gázalakú szénhidrogén és koksz
képződés mellett a vákuumdesztillációs maradékokból jelen
tős mennyiségű olyan termék képződjön, melyeket a már em
lített gőzfázisú eljárásokkal, katalitikus hidrogénezéssel, érté
kes termékekké, benzin, gázolaj, kenőolaj-párlatokká, propán- 
butánná alakíthatunk át. A vas-oxid-, ill. a belőle képződő vas
szulfid tartalmú katalizátor, valamint az aromás tartalmú oldó
szer egyidejű alkalmazása lehetővé tette a kőolajok vákuum
desztillációs maradékai, vagy a nehéz kátrányolajok „hidro- 
krakkolását”. A hidrogénszolgáltató párlattal való keverések 
vizsgálatának további finomítása az volt, hogy ezt a keverő 
komponenst desztilláláskor benne hagyták a maradékban.

A 2. világháború után tárták fel a nagylengyeli olajmezőt, 
mely mennyiségileg biztató képet adott a hazai ellátást illetően. 
A feltárt olaj minősége azonban korántsem volt kedvezőnek 
mondható, mert 3,2 s% kéntartalmú, 14,3 Conradson-számú 
nehéz kőolaj volt, melyből atmoszférikus és vákuumdesztillá- 
cióval csak 4,4s% benzin, 17,8 s% könnyű- és 30,7 s% nehéz
gázolaj volt kinyerhető, 51,5 s% vákummaradék mellett.

A második félüzemi kísérlet

Ekkor kapta Varga professzor azt a megbízatást, hogy most 
már nagylengyeli kőolajjal folytassa hidrokrakkolási kísérle
teit. Az új kőolajokkal először természetesen laboratóriumi 
kisreaktorokban próbálták ki az elképzeléseket. Ezeket a la
boratóriumi méretű kísérleteket is először a Műegyetemi Ké
miai Technológia tanszékén, majd, 1949-től Pétfürdőn, a Var
ga kísérleti állomás kutatóhelyén és 1951-től, szintén 
Pétfürdőn, az időközben Varga által létrehozott Nagynyomá
sú Kísérleti Intézetben /NAKI/ bonyolították le. A laboratóri
umi kísérletek alapján kerülhetett sor nagyobb léptékű, napi 
10-20 t folyadék betáplálásra létesített hidrokrakkoló beren
dezésben a félüzemi méretű kísérletekre, melyekben az eljá
rás legfontosabb paraméreteinek optimumait rögzítették (hő
fok, nyomás, térsebesség, gáz-folyadék-, hígítóanyag-arány, 
folyadék és gőzfázisú katalizátorok, hidrogén felhasználás).

Nagyüzemi kísérletek

A  félüzemi kísérletek eredményei alapján merült fel a nagyüze
mi méretű próbák szükségessége, mely az eljárás ipari bevezet
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hetőségét volt hivatva bizonyítani. Keletnémet szakemberek ér
deklődést mutattak az eljárás iránt, sőt nagyüzemi kísérletek le
hetőségét is felajánlották. így az akkori VVB Mineralöle és az 
OKGT (Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt) megegyeztek 
nagyüzemi kísérletek végrehajtásáról. A kísérleteket a Böhlen 
bei Leipzig-ben működő finomítóban képzelték el magyar és 
keletnémet nyersanyagokkal, közös szakembergárda vezetésé
vel, az e célra átalakított, középnyomáson üzemelő DHD 
(Druck Hydrierung Dehidrierung) üzemben. Az 1956 október 
és novemberben lefolytatott első nagyüzemi kísérleteket Ma
gyarországról kiszállított nagylengyeli nyersolajjal, majd böh- 
leni bamaszénkátránnyal és ebből származó középolajjal -  mint 
hígitóanyaggal -  végezték el. A feldolgozásra került nyers
anyagok összes mennyisége 3000 tonna volt.

A nagyüzemi kísérletek célja az volt, hogy a középnyomású, 
folyadékfázisú hidrogénezés félüzemi méretben megállapított 
eredményeit folyamatosan működtetett nagyüzemben is igazol
ják. A nagyüzemi kísérletek további részében kipróbálásra ke
rült a folyadékfázisú lebontás és a raffinálási lépcső összekap
csolása un. Kombikammer kapcsolásban. Ez azt jelentette, 
hogy egyszeri felmelegítéssel és azonos nyomáson lehetett a fo
lyadékfázisú hidrokrakkolást és a gőzfázisú finomítást végre
hajtani. A Kombikammeres menetek jó minőségű és elegendő 
mennyiségű fehérárut eredményeztek és mellette kenőolaj alap
olajok előállítására is alkalmasak voltak. A gőzfázisú reaktorok 
DHD katalizátorral (A120 3 hordozó 10% M o03-al) voltak 
megtöltve. Az alkalmazott technológiában a betáplálandó 
nyersanyagot katalizátorral keverve felhevítették és két egy
másután kapcsolt folyadékfázisú reaktorba alulról vezették be. 
Innen az anyagkeverék egy forróolajleválasztóba került, mely
ből a fenékterméket visszavezették az első folyadékfázisú reak
torba. A fejtermék az első, gőzfázisban dolgozó raffináló reak
torba került, melyből a nehezebb termék elvezethető volt. A fej
termék újabb raffináló reaktoron át került a folyadék-gáz elvá- 
lasztóba. Ennek fej termékeként az elkülönített gáz -  mosótor
nyon át -  visszacirkulált a rendszer elejére, a fenékterméke pe
dig desztillációs elválasztásra kerülhetett.

A fehéráruból kinyerhető benzin kéntartalma 0,02 s%, ok- 
tánszáma alacsony, de reformálással javítható volt. A gázolaj 
kéntartalma 0,15 s%, cetánszáma 45-50 között volt.

Varga professzor úr 1956. december 28-án halt meg Budapes
ten és a nagyüzemi kísérletek befejezése után dr. W. Ullmann 
professzor, a Böhleni Kombinát vezérigazgatójának javaslata 
alapján -  hálás megemlékezéssel a feltalálóra -  az eljárást „Var- 
ga-eljárás”-nak (Varga-Verfahren) nevezték el.

Az 1956-ban elvégzett nagyüzemi kísérletek eredményei 
alapján újabb kísérletsorozatot terveztünk meg, melyre 1960- 
ban került sor.

A tapasztalatok alapján átépített üzemben több hónapos me
netben az atmoszférikusán 200°C alatt forró könnyű-részektől 
elválasztott romaskinói származású kőolajmaradék volt a má
sodik nagyüzemi kísérlet nyersanyaga. A kísérletek előkészíté
se, az alkalmazandó paraméterek megállapítása Péten, az emlí
tett félüzemben történt. Fontos volt a gáz-folyadék-arány meg
határozása, mert a gázmennyiségnek keverőhatása is kellett 
legyen és a hidrogénoldódásnak is fontos szerepe volt. Az el
ért eredmények alapján kezdődött meg és két hónapig tartott a 
böhleni DHD üzem újabb átépítése a Varga eljárásra. Meg kel

lett változtatni a reaktorok belső kiképzését, a forróolajle
választót, a vezetékek nyomvonalát és méreteit, a folyadékfázi
sú katalizátor betáplálási arányát és kezelését, hogy hatása op
timális legyen és a kiülepedést elkerüljük.

A romaskinói kőolaj 200°C alatt forró részét Schwarz- 
heidében desztillálták le. A kapott nehezebb hányadot nevez
tük hosszú maradéknak. A folyadékfázisú reakciókhoz szük
séges vasoxidos katalizátorpasztát a Leuna Werke adta. A 
forróolajleválasztó fenéktermék egy részét lúgos mosás után 
Rositzba szállították, további hasznosítás céljából, másik ré
szét Böhlenben, a kazánházban égették el.

1959. június 1-vel megalapították a „Magyar-Német Varga 
Tanulmányi Társaság”-ot („Ungarisch-Deutsche Varga Stu
diengesellschaft”) budapesti központtal és böhleni fiókkal. A 
tulajdonosok: OKGT Budapest és VVB Mineralöle Halle/ 
Saale voltak. A Társaság paritásos alapon működött azzal a 
céllal, hogy az eddigi eredmények alapján még szükséges 
nagyüzemi kísérleteket elvégezze és a nagyüzemet felépítse.

Az 1960. április-májusi első vizsgálatok alapanyaga 
romaskinói és tujmázi kőolaj hosszúmaradéka volt.

A kísérlet során változtatták a reaktorhőmérsékletet, a tér
sebességet és a gáz-folyadék-arányt, keresve az optimumot. 
A menet tapasztalatai alapján később technológiai változtatá
sokat eszközöltek. Az 1960. május 24-szeptember 4-ig tartó 
üzemelés során 45 000 tonna romaskinói kőolajmaradékot 
dolgoztak fel 96 s%-os folyadékhozammal.

Az elvégzett kísérletek összefoglalása

A Varga-eljárással a kísérletek során a következő nyersanyago
kat próbálták ki, különböző méretű kísérleti berendezésekben: 
-nyersolajok: nagylengyeli, romaskinói, muhanovoi, tuj

mázi, kínai,
-  kátrányok: böhleni, lauchhammeri bamaszénkátrány fu- 

suni, ill. tadoni kőszénkátrány,
-  palaolajok: két kínai palaolaj, észt palaolaj.

Példaként az 1. táblázatban a nagylengyeli nyersolajjal kü
lönböző méretű berendezésekben végzett kísérletek alkalma
zott paramétereit és eredményeit közlöm.

A laborméretű kísérleteknél alkalmazott reaktorok hasznos 
térfogata 200 ml -  2 liter között változott, míg ez az adat a péti 
félüzemi méretű kísérleti berendezés folyadékfázisú reaktora 
esetében 400 1, a nagyüzemi méretű kísérleti berendezés folya
dékfázisú reaktorainál pedig egyenként 5 m3 volt.

Az előbbiekben felsorolt, különböző léptékű kísérletek alap
ján magyar és német tervezők közös munkájaként elkészül
tek az elképzelt nagyüzem tervei és az üzemet megtestesítő 
2x500 000 t/év teljesítményű ikerüzem makettje is.

A realizálás elmaradásának értékelése

Sajnálatos tény, hogy a Varga-eljárás soha, sehol nem valósult 
meg folyamatosan működő, ipari termelőegységenként. Úgy 
látszik egy új technológia bevezetéséhez nem elegendő annak 
kidolgozása és nagyüzemi kipróbálása, a tervek és a makett el
készítése, valami más is kell hozzá. Ügyes kereskedők, fejlett 
gépészeti háttér és érdeklődők sora. Valami hiányzott akkor, 
mert a maradékok feldolgozása elterjedt -  csak nem a Varga-
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1. táblázat
Nagylengyeli nyersolaj feldolgozása 

különböző berendezésekben

Technológiai adatok Laborató
rium***

Félüzem*** Nagyüzem**

Hőfok, °C 440 432 435
Nyomás, bar 70 90 67,5
Térsebesség, kg/l/h 1,0 1,0 1,1
Hígítóanyag Gázolaj Fejtermék „B” középolaj 

nagynyomású 
hidr. termék

Keverési arány, O/H 50:50 65:35 50:50
Gázarány, m 3/kg 2,0 1,5 1,4
Katalizátor, súly%/ 
nyersanyag

4,0 4,0 5,0

H2 felhasználás, 
súly %

1,7 1,2 1,8

Kitermelési adatok:
Folyadékkitermelés/ 
keverék,súly %

96 97,9

Fehéráru 240710 
Hg mm

76,0 76,8 75,4

Benzin, súly % 7,8 13,9 12,1
Dieselolaj, súly % 68,2' 62,9* 63,3*
Fűtőolaj, súly % 4,9 19,2 22,0
Vákuummaradvány, 
súly %

16,0

Gázkitermelés, 
súly %

4,8 5,2 4,4

Aszfaltlebontás, 
súly %

78 75 62

Kénmentesítés, 
súly %

*30 85

* 380/85% végforrpontú gázolaj; 
** Kombi kapcsolású kísérlet; 
*** Folyadékfázisú kísérlet

eljárás. A műszaki történelem érdekessége, hogy a második vi
lágháború után közreadott (B.I.O.S., C.I.O.S., F.I.A.T.) jelen
tésekből kiderült, hogy az akkor működő nagynyomású szén
ás kátrányolaj-hidrogénező üzemekben is vas-szulfid katalizá
tor kialakításával folyt a motorhajtóanyagok előállítása. A Var
ga-eljárás lényegének megismerése alapján a modern mara
dékfeldolgozó hidrokrakkoló eljárások mindegyike részben 
vagy egészben az ismertetett szempontok alapján működnek, a 
mai kor műszaki-technikai megoldásainak alkalmazása mellett 
az akkor elért termékösszetétel-hozamoknak megfelelően. Sok 
újszerű megoldásával azonban rengeteg hasznos gondolatot 
ébresztett a témával foglalkozó, a mai technikai lehetőségeket 
kihasználó kutatókban. így elmondhatjuk, hogy a kísérletsoro
zat nem volt hiábavaló és a kőolaj-feldolgozóiparral foglalko
zó szakirodalom mindig számon fogja tartani.

Ö S S Z E F O G L A L Á S

Károlyi József: In memóriám Varga-eljárás

Összeállításomban megkíséreltem ismertetni elsősorban azt a 
személyt, aki az eljárás szülőatyja és sokunknak szeretve tisztelt 
professzora volt.

A közlemény ismerteti a Varga-eljárás előzményeit, kidolgoz
za történetének részleteit (laboratóriumi, félüzemi, nagyüzemi

kísérlet). Befejezésül elemzi a realizálás elmaradásának okait és 
következményeit.

A Varga József professzor nevéhez fűződő hidrokrakkoló eljá
rás kidolgozása tulajdonképpen életműnek is tekinthető, de meg 
kell jegyeznem, hogy az általa szült Varga-iskola a NAKI-ban, 
munkatársai és utódai kitűnő munkájának eredményeként továb
bi nagyszerű vegyipari eljárásokat eredményezett.

[Magy. Kém. Lapja, 56, 29 (2001)]

S U M M A R Y

J. Károlyi: In memóriám Varga-process

My prime intention was to present in this compendium the par
ent-personality of the process, who at the same time was the 
devotedly honoured professor of many of us.

The publication presents the foregoing principles of the Varga- 
process, elaborates the particulars of its history (laboratory, pilot 
and industrial scale experiments). The writing finally analyses 
the causes and consequences of failing to come about the reali
sation of the process.

The hydrocracing process elaborated by him can actually be 
considered as an oeuvre. I have to remark however that the so 
called Varga school, created by him in NAKI, produced many 
other splendid chemical processes, as achievements of his co
workers and successors.
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A kémiatudomány magyar klasszikusai

SZERKESZTI: GÁL MIKLÓS

A z a célunk, hogy változatlanul fo ly tassuk a 70-es években a fe n ti címmel kezdett, de akkor kézirat hiányában kifulladt 
„szakirodalom-történeti” sorozatunkat*. Ennek az a célkitűzése, hogy hozzáférhetővé tegye olvasóink részére a világhír
nevet szerzett m agyar tudósok, mérnökök azon közleményeit, amellyel sikeres munkásságuk eredményét először közölték 
átfogóan a magyar ill. a világirodalomban.
A  közreadásban hűek m aradunk az eredeti helyesíráshoz és tipográfiához.

A  szerkesztőség

Eocén-kori barnaszén nagynyomású hidrogénezéséről**

(A Budapesti Műszaki Egyetem  Kémiai Technológiai 
Tanszékéről. Beérkezett: 1928. február 8.)

Bergius széncseppfolyósító eljárásának jelentősége cél
szerűvé tette magyar eocén-kori barnaszén (tatai szén) 
hidrogénezésének vizsgálatát. Ennek célja az volt, hogy 
egyrészt kísérleti adatokat kapjunk a szén feltárhatóságá- 
ról, m ásrészt azonos szén esetén közelebbről vizsgáljuk a 
legfontosabb kísérleti körülm ények hatását. A kísérletek 
végrehajtására Franz Fischer [2] és Fr. Bergius [3] közle
ményei fontos tám pontot jelentettek.

Kifogástalan eredm ények érdekében a szenet nem olaj
jal készített paszta, hanem  szárított por alakjában vetettük 
alá nagynyom ású hidrogénezésnek, noha Bergius szerint
[3] „kísérletileg nehezebb ilyen vizsgálatokat diszpergáló- 
szer nélkül végrehajtani, mert a nagy reakcióhő könnyen 
kokszosodást okozhat” .

Á szén 2200-as szitával szitált porát 1,1 -1,2% nedvesség- 
tartalomig szárítottuk. A szárított szénpor elemzési adatai:

Elemanalízis:
Nedvességtartalom 1,10%
Hamutartalom 7,42%
Összes kén 4,29%
Éghető kén 3,98%
Karbon 63,97%
Hidrogén 5,51%

* Tájékoztatásul közöljük a sorozatban eddig megjelent közleményeket: 
Eötvös Loránd: A folyadék felületi feszültsége és vegyi alkata közötti 
fennálló kapcsolatról, Magy. Kém. Lapja 30, 96 (1975)
Lengyel Béla: A köneny színképéről, Magy. Kém. Lapja 30, A ll  (1975) 
Winkler Lajos: A vízben feloldott oxigén meghatározása, Magy. Kém. 
Lapja 31, 98 (1976)
Ilosvay Lajos: Adalékok a salétromossav kémhatásához, Magy. Kém. 
Lapja 31, 155 (1976)
Than Károly: A molekulasúlyok térfogatának egységéről, Magy. Kém. 
Lapja 31, 207 (1976)
Bugarszky István -  Liebermann Leó: A fehérjenemű anyagok sósav-, 
nátriumhidrodxid és konyhasó lekötőképességéről, Magy. Kém. Lapja 
31, 460 (1976)
Szily Pál: Indikátorok alkalmazásáról állati folyadékok vegyhatásának 
meghatározására, Magy. Kém. L a p ja i t ,  621 (1976)
**A Brennstoff-Chemie 1928. szeptember 1-én megjelent számában 
német nyelven megjelent közleményt fordították a Budapesti Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetem Kémiai Technológia Tanszékének dol
gozói és sajtó alá rendezte Széchyné Bálint Ágnes.

VARGA JÓZSEF

Nitrogén 1,05%
Oxigén 16,65%
Fűtőérték 6129 Cal

Tégelykoksz:
Illórész 46,98%
Nem  illó szerves anyag 44,50%

Franz Fischer szerinti svélelemzés:
Félkoksz 68,32%
Kátrány 9,65%
Víz 9,01%
Gáz és veszteség 13,02%

A szénport a Franz Fischer által leírt [2] forgó autokláv- 
ban a kereskedelem ben kapható, 1,6% CO és 0,9%  N 2 tar
talmú hidrogénnel hevítettük. A kísérletek során a hőm ér
séklet, a hevítés időtartama, az adagolt vas-oxid, a hidro
gén és szén relatív m ennyisége ill. a kiindulási nyom ás ha
tását figyeltük meg.

Kísérleti körülmények

A szénporhoz ill. a szénpor és vas-oxid keverékéhez a bom 
bába 3-3 cm átmérőjű négy porcelángolyót adtunk. A szén
nel ill. szénnel és vas-oxiddal és négy porcelángolyóval 
töltött bomba hasznos térfogatát vízzel határoztuk meg:

Szénpor,
g

Vas-oxid, 
szén % -a

4 porcelángolyó Hasznos térfogat, 
liter

0 0 3,730
500 0 3,125
500 5 3,100
500 10 3,085

500 15 3,189
400 15 3,189

300 15 3,324

A szénnel és vas-oxiddal megtöltés után a bom bát olaj
szivattyúval evakuáltuk, majd 75, 100 és 125 atm nyom á
sú hidrogénnel feltöltöttük. M ivel a bom ba m anom étere a 
töltés után fél órával m indig 3-5 atm -val kisebb nyom ást 
mutatott, a hidrogént 10-12 atm túlnyom ással adagoltuk, 
majd néhány óra elteltével a felesleges gázt lefúvattuk. 
Mivel a bom ba hasznos térfogata ism ert volt, a hidrogén 
(normálállapotra átszám ított) besajtolt m ennyiségét körül
belüli pontossággal m eghatározhattuk.
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u> /. táblázat
Kísérlet száma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Szén ,g 500 400 300 500
Kiindulási nyomás, atm 100 75 100 125
Vas-oxid %, tiszta szénre számítva 5 10 15
Rcakcióhömérséklct, "C 470“ 460” 450” 480“ 470“ 480"
Reakcióidő, min., a bomba felfütése után 180’ r 60' 1' 10’ 60’ 1’ 60 ' 1’ 60’ I’ 60’ 1’ 60’ I’ 60’
Legnagyobb nyomás, atm 267 245 242 241 189 190 242 241 241 242 242 241 243 242 242 235 240 298 299 297 299
Olaj %, tiszta szénre számolva 16,8 26,4 27,6 28,7 26,0 21,0 45,5 40,8 29,7 43,7 39,5 37,6 42,0 52,0 25,5 50,2 57,9 45,9 44,2 51,8 41,9
Maradék szén %, tiszta szénre számolva 39,4 25,1 24,5 23,0 40,8 44,2 19,8 20,1 25,3 22,8 20,9 32,9 18,4, 8,7 27,2 10,4 5,6 17,0 14,4 8,6 12,5
Víz %, tiszta szénre számolva 9,6 10,7 11,5 11,9 9,4 9,7 11,0 11,4 11,6 10,9 10,9 9,5 10,9 11,4 11,9 11,9 12,3 12,5 12,7 12,2 12.5
Keletkezett gáz 1, (760 mm, 0”) 200,0 175,9 170,0 164,7 146,1 145,5 175,5 172,0 167,0 179,5 161,5 184,0 168,0 172,5 167,8 192,0 227,5 229,0 196,7 203,5 196.4
A keletkezett gáz tömege, g 0,92 1,13 1,14 1,16 0,85 0,89 0,75 0,88 1,07 0,71 0,97 0,62 0,92 0,89 1,10 0,67 0,43 0,62 0,85 0,78 0,92
A keletkezett gáz %-a, tiszta szénre számítva 184,0 198,7 193,8 191,0 124,1 129,5 131,6 151,4 178,7 127,4 156,7 114,0 154,5 153,5 184,6 128,6 97,8 141,9 167,1 158,7 180,7
Felhasznált hidrogén 1, (760 mm, 0°) 40,2 43,4 42,3 41,7 27,4 28,6 28,8 33,1 39,1 28,2 34,3 25,2 33,8 33,5 40,6 35,1 35,6 31,2 36,5 34,7 39,5
A keletkezett gáz hidrogéntartalma, 1(760 mm, 
0°) tiszta szénre számítva

281,5 275,2 274,2 272,0 204,5 206,7 276,8 277,6 271,7 270,5 270,5 270,5 275,6 272,7 274,7 288,3 295,5 348,2 339,6 342,6 340,8

Hidrogénfelhasználás, g 82,2 40,3 37,7 35,9 53,7 48,7 89,3 78,8 54,9 99,0 62,8 1 12,6 72,5 77,4 46,9 120,3 168,1 145,2 85,2 105.8 70,1
A hidrogénfelhasználás %, tiszta szénre számítva 199,3 234,9 236,5 236,1 150,8 158,0 187,5 198,8 206,8 171,5 207,7 157,9 203,1 195,3 227,8 168,0 127,4 203.0 254,4 236.8 270,7

17,91 22,11 21,25 21,21 13,55 14,20 16,85 17,86 19,48 15,41 18,66 14,19 18,25 17,55 20,47 15,10 11,44 18.24 22,86 21,28 24,33
3,91 4,61 4,65 4,63 3,00 3,14 3,68 3,90 4,26 3,41 4,08 3,14 3,99 3,83 4,51 4,1 1 4,16 4,00 5,00 4,65 5,31

2. táblázat

A keletkezett gáz összetétele

NH}% 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,3 0,4 0,3 0,3 0,5 0,4 0,3 0,2 0,3 0,4 0,4 0,3
H2S% 3,2 2,4 1,6
C 0 2% 11,8 14,4 15,1 16,4 15,1 17,1 15,5 15,4 16,0 13,2 15,3 12,9 14,9 15,2 16,4 10,6 6,6 10,8 13,5 13,2 13,7
co% 2,6 2,6 3,7 3,7 4,6 3,3 4,3 4,6 3,2 4,6 3,9 4,7 3,9 4,1 2,9 4,3 4,4 4,7 4,2 3,3 3,6
CnHi„+2% 36,8 53,4 53,1 53,2 39,7 42,0 26,1 30,4 45,0 24,1 38,0 17,9 34,1 32,7 48,9 18,7 12,0 18,4 35,6 28,2 43,5
H2% 41,1 22,9 22,2 21,8 36,8 33,5 50,9 45,8 32,9 55,2 38,9 61,2 43,2 44,9 28,7 62,7 73,9 63,4 43,3 52,0 35,7
Égéshő, cal 9 620 10 461 10 178 10 106 6 254 5 986 6 078 7 032 8 441 5 578 7 045 4 647 6 165 8 560 9 052 6 250 5 050 5 945 8 654 6 060 8 660

3. táblázat
Az olaj fajsúlya 1,002 1,006 1,009 1,010 1,024 1,025 1,017 1,013 1,012 1,018 1,022 1,025 1,026 1,024 1,030 1,014 1,013 1,066 1,013 1,029 1,009

A. Próbadesztilláció

térf% 200°C-ig 38,0 35,0 34,6 34,0 21,0 19,2 28,5 37,1 28,5 27,6 28,5 24,2 27,2 24,4 23,2 27,0 25,0 10,0 28,0 23,0 34,5
térf% 200°C-tól 
350°C-ig

42,0 44,0 44,4 44,5 55,5 51,7 42,0 38,7 50,0 41,0 45,0 40,2 40,0 42,3 45,8 41,0 43,5 33,2 44,5 46,0 44,5

térf% maradék és 
veszteség

20,0 21,0 21,0 21,5 23,5 29,1 29,5 24,2 21,5 31,4 26,5 35,6 32,8 33,3 31,0 32,0 31,5 56,8 27,5 31,9 21,0

B. Desztillácós eredmények 
tiszta szénre vonatkoztatva

% 200°C-ig 6,4 9,2 9,5 9,7 5,3 3,9 12,7 14,9 8,3 11,8 11,0 8,9 11,1 12,4 5,7 13,4 14,3 4,3 12,2 11,6 14,3
% 200°C-tól 
350°C-ig

7,0 11,5 12,1 12,6 14,1 10,6 18,8 15,6 14,7 17,5 17,6 14,7 16,3 21,4 11,3 20,3 24,9 14,3 19,4 23,1 18,5

% maradék és 
veszteség

3,3 5,5 5,7 6,1 6,0 5,9 13,2 9,8 6,3 13,5 10,2 13,0 13,5 16,9 7,7 15,8 18,0 24,4 12,0 15,6 8,7
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4. táblázat
Kísérlet Reakció Kiindulási OLAJ Maradék GÁZ GÁZANALÍZIS Teljes A gáz
száma Hő, "C Idő,

min
nyomás,

atm
Termelés % 
tiszta szénre 

számolva

Sűrűség Próbadesztilláció, 
térf.%  tiszta szénre

szén % Liter Litersúly % H2 hidrogén 
felhasz
nálás, g

égéshője

200°C-ig 200-350°C maradék % 1 % 1

i 470 180 100 16,8 1,002 6,4 7,0 3,3 39,4 200,0 0,92 40,2 36,8 73,6 41,1 82,2 17,9 9 620

2 470 180 100 26,4 1,006 9,2 11,5 5,5 25,1 175,9 1,13 43,4 53,4 93,9 22,9 40,3 21,1 10 461

3 470 180 100 27,6 1,009 9,5 12,1 5,7 24,5 170,0 1,14 42,3 53,1 90,3 22,2 37,7 21,2 10 178

4 470 180 100 28,7 1,010 9,7 12,6 6,1 23,0 164,7 1,16 41,7 53,2 87,6 21,8 36,9 21,2 10 106

5. táblázat
7 470 1 100 45,5 1,017 12,7 18,8 13,2 19,8 175,5 0,75 28,8 26,1 45,8 50,9 89,3 16,8 6 078

8 470 10 100 40,8 1,013 14,9 15,6 9,8 20,1 172,0 0,88 33,1 30,4 52,3 45,8 78,8 17,8 7 032

9 470 60 100 29,7 1,012 8,3 14,7 6,3 25,3 167,0 1,07 39,1 45,0 75,1 32,9 54,9 19,5 8 441

4 470 180 100 28,7 1,010 9,7 12,6 6,1 23,0 164,7 1,16 41,7 53,2 87,7 21,8 35,9 21,2 10 106

6. táblázat
12 450 1 100 37,6 1,025 8,9 14,7 13,0 32,9 184,0 0,62 25,2 17,9 32,9 61,2 112,6 14,2 4 647

10 460 1 100 43,6 1,018 11,8 17,5 13,5 22,8 179,5 0,71 28,2 24,1 43,2 55,2 99,0 15,4 5 578

7 470 1 100 45,5 1,017 12,7 18,8 13,2 19,8 175,5 0,75 28,8 26,1 45,8 50,9 89,3 16,8 6 078

14 480 1 100 52,0 1,024 12,4 21,4 16,9 8,7 172,5 0,89 33,5 32,7 56,4 44,9 77,4 17,5 8 560

13 450 60 100 42,0 1,026 11,1 16,3 13,5 18,4 168,0 0,92 33,8 34,1 57,1 43,2 72,5 18,2 6 165

11 460 60 100 39,5 1,022 11,0 17,4 10,2 20,9 161,5 0,97 34,3 38,0 61,3 38,9 62,8 18,6 7 045

9 470 60 100 29,7 1,012 8,3 14,7 6,3 25,3 167,0 1,07 39,1 45,0 75,1 32,9 54,9 19,5 8 441

15 480 60 100 25,5 1,030 5,7 11,3 7,7 27,2 167,8 1,10 40,6 48,9 82,0 28,7 46,9 20,4 9 052

7. táblázat
5 470 1 75 26,0 1,026 5,3 14,1 6,0 40,8 146,1 0,85 27,4 39,7 58,0 36,8 53,7 13,5 6 254

7 470 1 100 45,5 1,017 12,7 18,8 13,2 19,8 175,5 0,75 28,8 26,1 45,8 50,9 89,3 16,8 6 078

18 470 1 125 45,9 1,066 4,3 14,3 24,4 17,0 229,0 0,62 31,2 18,4 42,1 63,4 142,2 18,2 5 945

6 470 60 75 21,0 1,025 3,9 10,6 5,9 44,2 145,5 0,89 28,6 42,0 61,1 33,5 48,7 14,2 5 986

9 470 60 100 29,7 1,012 8,3 14,7 6,3 25,3 167,0 1,07 39,1 45,0 75,1 32,9 54,9 19,5 8 441

19 470 60 125 44,2 1,013 12,2 19,4 12,0 14,4 196,7 0,85 36,5 35.6 70,0 43,3 85,2 22,8 8 654

#. táblázat
18 470 1 125 45,9 1,066 4,3 14,3 24,4 17,0 229,0 0,62 31,2 18,4 42,1 63,4 145,2 22,8 5 945

20 480 1 125 51,8 1,029 11,6 23,1 15,6 8,6 203,5 0,78 34,7 28,2 57,4 52,0 105,8 21,2 6 060

19 470 60 125 44,2 1,013 12,2 19,4 12,0 14,4 196,7 0,85 36,5 35,6 70,0 43,3 85,2 22,8 8 654

21 480 60 125 41,9 1,009 14,3 18,5, 8,7 12,5 196,4 0,92 39,5 43,5 85,4 35,7 70,1 24,3 8 660

9. táblázat
7 470 1 100 45,5 1,017 12,7 18,8 13,2 19,8 175,5 0,75 28,8 26,1 45,8 50,9 89,3 16,8 6 078

16 470 1 100 50,2 1,014 13,4 20,3 15,8 10,4 192,0 0,67 35,1 18,7 35,9 62,7 120,3 15,1 6 250

17 470 1 100 57,9 1,013 14,3 24,9 18,0 5,6 227,5 0,43 35,6 12,0 27,3 73,9 168,1 11,4 5 050



A bomba egyenletes felmelegítését nagy gondossággal haj
tottuk végre. Minden kísérletnél a 400 °C hőmérsékletet 50- 
52 perc, a 450 °C-ot további 22-25 perc alatt értük el. Ezen 
hőmérséklet felett a hőmérsékletet 4 percenként 10 °C-kal 
emeltük. A hőmérsékletet a bomba belsejébe vezetett termő- 
elemmel mértük. Ezután adott kísérleti hőmérsékleten (450 és 
480 °C között) a bombát 1, 10, 60 vagy 180 percig hevítettük.

Az 1-9. táblázatokban a felfűtési periódus tartamát nem 
adjuk meg, csak azt az időt, ameddig a bombát a kiválasztott 
kísérleti hőmérsékleten tartottuk. A bombát percenként 34-36 
fordulattal addig hagytuk forogni, amíg a kísérlet után a hő
mérséklet mintegy 200 °C-ra csökkent. Az 1. táblázat mutat
ja  a kísérletek során megfigyelt maximális hőmérsékleteket.

Miután a bomba teljesen lehűlt, a gázt gázórán és aktív
szénnel töltött hengeren keresztül fúvattuk le. Gázelemzésre 
minden kísérletnél három mintát vettünk. Ezt 300 cm3 térfo
gatú higanyos gáztartállyal végeztük. A mintákat a bomba 
kiürítésekor 55-60, 25-30 és 3-5 atm nyomáson vettük és ga- 
zométerben egyesítettük. A fűtőértéket Union-kalorimé- 
terben, a fajhőt Dumas módszerével határoztuk meg. A gáz
halmazállapotú szénhidrogének pontos elemzését nem vé
geztük el, a „gázbenzin” mennyisége 2,0-7,5 cm3 közé esett. 
Ezt a kis mennyiségű, szobahőmérsékleten forró benzin
mennyiséget nem kevertük a vizsgált olajtermékhez.

A bomba folyadék- és szilárdanyag-tartalmát előre le
mért edénybe töltöttük, illetve kis spatula segítségével át
tettük. A porcelángolyókat és a bombát benzollal alaposan 
kimostuk, a többé-kevésbé folyékony reakció-terméket réz
lombikból 230 °C-ig desztilláltuk, a maradékot a mosóben
zollal extraháltuk.

A tökéletesen száraz extrakciósmaradék mínusz a szénha
mu és a vas-oxid hozzátétel adta a feltáratlan szén mennyisé
gét, melyet Bergius „maradékszénnek” vagy „szerves-ben- 
zolban-oldhatatlannak” (O.B.U.) nevez.

Az extraktumként nyert 230 °C fölött forró olajat a ben
zol ledesztillálása után másfél órán át vízfürdőn melegítjük, 
utána a 230 °C-ig forró rézlombikból desztillált párlattal 
egyesítjük. Az így nyert két termék együttesét „olajkihoza- 
talnak” nevezzük.

A kísérletek eredményeit az 1., 2. és 3. táblázatban fog
laltuk össze. Az 1. táblázatban a vizet 1-es fajsúllyal vettük 
figyelembe.

Valójában ez az érték 1,03 és 1,055 közé esett, a különb
ség tehát elhanyagolható volt. A 2. táblázatban a gázelemzés 
eredményeit láthatjuk, a 3. táblázatban a folyékony termék 
elemzését foglaltuk össze. Az utóbbinál az „A” jelölés a fo
lyékony termékre vonatkozó térfogatszázalékot, a , 3 ” jelö
lés a tiszta szénre vonatkozó térfogatszázalékot jelent.

A vas-oxid hatása

Mivel a felhasznált szén sok éghető ként tartalmaz (3,98%), és 
Bergius [6] szerint: „kevés vas-oxid hozzátétele hasznosnak 
bizonyult, mert ismeretes, hogy a kén kedvezően befolyásolja 
a nehéz olajok polimerizációját” -  így én szükségesnek tartot
tam, hogy elsődlegesen a vas-oxid hatását kell tanulmányozni. 
Egy próbakísérletet végeztünk vas-oxid hozzátétele nélkül, 
majd a továbbiakban még három próbakísérlet következett az 
egyébként változatlan kísérleti körülmények között 5, 10, ill. 
15% vas-oxid hozzákeverésével 500 g szénporhoz. A vas-oxid 
99,10% Fe20 3-at és 0,22% nedvességet tartalmazott.

mkl

A kísérleti eredményeket a 4. táblázatban foglaltuk ösz- 
sze. Elsősorban az derült ki, hogy a vas-oxid jelenlétében 
több olaj képződött, és több hidrogén fogyott folyékony és 
gázalakú termékek képzéséhez, m int a vas-oxid hozzátétele 
nélkül (1. kísérlet). Továbbá meg lehetett állapítani, hogy a 
10, vagy 15% vas-oxid hozzátételekor az olajkinyerés és 
hidrogén felhasználás csak lényegtelenül nagyobb, mint az 
5%-os hozzátét esetében.

Az 1. ábrán feltüntetett grafikonok mutatják a nyomás 
változását a hevítés folyamán. Az 1. számú görbe a vas-oxid 
hozzátét nélküli esetre vonatkozik, míg a 2. és 3. görbe az 
5 és 15%-os vas-oxid adagolásával végzett kísérleti ered
ményeket mutatja.

1. ábra

A vas-oxid jelenlétében a bombában uralkodó nyomás 
kisebb, mint nélküle. Az 5 és 15% vasoxidos kísérleteknél 
nincs lényeges különbség a nyomásviszonyok tekintetében. 
Továbbá sikerült bebizonyítani, hogy a hidrogén megköté
se vas-oxid jelenlétében már 404-410 °C-on fellép, míg vas- 
oxid hozzátét nélkül ez csak magasabb hőmérsékleteken 
következik be. Tehát a vas-oxid egy katalizátor, és a szén 
hidrogénezésekor ugyanazt a katalitikus hatást mutatja, 
mint Kiing és Florentin [7] kísérleteinél volt megfigyelhető 
különféle szerves vegyületek hidrogénezésénél A1CI ,, FeCl3 
és földalkáliák kloridjai jelenlétében. Ezek a katalizátorok 
csökkentik az a felfogást, hogy kizárólag egy „határhőmér- 
séklet”-nél (seul de temperature) lazul fel egy vegyületben 
a kötés és ez nem befolyásolja a hidrogénezést. Spilker és 
Zerbe [8] szerint az A1C13 hatására nemcsak a „határhőmér
séklet” csökken, hanem az általuk vizsgált naphtalinhid- 
rogénezés mechanizmusa is.

A vas-oxid jelenlétében természetesen csökken a gázok 
kéntartalma (2. táblázat) és ez a hatás arányos a vas-oxid 
mennyiségével:
0 % vas-oxid tartalomnál a gáz tartalmaz 3,2% H 2 S4
3 % “ “ “ 2,4%
10% “ “ “ 1,6%
15% “ “ “ 0,0%
15% vas-oxid hozzátételnél a gáz már nemcsak 3 órás hevítés 
után, hanem már a 450 °C elérésekor is kénhidrogén mentes. 
A folyékony hidrogénezési termékek kéntartalmát a vas- 
oxid a következőképpen befolyásolta:
0 % vas-oxid tartalomnál a
folyékony termék tartalmaz
3 %
10%
15%

0,96% S-t 
0,94% S-t 
0,22% S-t 
0,25% S-t.
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A vas-oxid tehát olymódon köti meg a ként a szénben, hogy 
a képződött gázok -  ha elegendő vas-oxid van jelen -  telje
sen mentesek a kénhidrogéntől, míg a folyékony termékek 
minimális kéntartalommal képződnek.

Azért, hogy lehetőleg kénhidrogén mentes gázokat kap
junk, az 5...21-es kísérleteknél 15% vas-oxid hozzátéttel 
dolgoztunk. Ezen kísérleteknél az ólomacetátpapír nem szí- 
neződött és a folyékony termékek is csak 0,22...0,29 ként 
tartalmaztak.

A 4. táblázat számaiból azt is meg lehetett állapítani, 
hogy a vas-oxid hozzátét nélkül előállított olajok fajsúlya 
kisebb, mint a vasoxid jelenlétében nyerteké. A vas-oxid a 
nyert folyékony termékek tulajdonságait is megváltoztatja.

A vas-oxid működési módját a következőkben lehet ösz- 
szefoglalni: csökkenti a hőmérsékletet, melynél a hidrogén 
megkötése (a fellépő nyomáscsökkenés által) megfigyelhe
tő, növeli az olajos rész hozamát és a hidrogénfogyasztást, 
lehetővé teszi minimális kéntartalmú folyékony termékek 
és kénhidrogénmentes gázok előállítását.

A hevítési időtartam, a hőmérséklet és a hidrogén 
relatív mennyiségének befolyása

Bergius [3] szerint a szén hidrogén nyomáson, nagy hőmér
sékleten történő cseppfolyósítása két egymással dinamikus 
egyensúlyban lévő reakció -  nevezetesen -  a hidrogénezés 
és a kokszosodás eredménye. Optimális hőmérséklet esetén 
az egyensúly a hidrogénezés irányába tolódik el.

Mivel minden reakció tényező befolyásolhatja az egyen
súlyt, érthető, hogy a hevítés hatása másképpen nyilvánul 
meg ha alacsony, vagy magas hőmérsékleten dolgozunk 
nagy, vagy kis nyomáson.

Az 5. táblázat tartalmazza azokat a kísérleteket, melyek
nél a reakció hőmérsékletét (470 °C) és a kezdőnyomást ál
landó értéken tartottuk, ezzel szemben változtattuk a heví
tés időtartamát.

Az olajkinyerés azt mutatja, hogy mennél hosszabb ideig 
reagál a hidrogén a szénnel, annál kevesebb olaj keletkezik, 
azaz annál több olaj fog a krakkeljáráshoz hasonló átalakítás 
során szilárd és gázalakú termékké átalakulni. 10 perc alatt (8. 
kísérlet) csak az első perc után meglévő olaj 8,3%-a bomlott 
el, egy óra után 33,2%-os olajveszteség volt megfigyelhető.

Ezzel ellentétben a 6. táblázatból látható, hogy ha a heví
tési időt 450 °C-on egy percről egy órára növeljük (12. és 13. 
kísérlet), a 470 °C-on megfigyelt bomlás helyett nagyobb 
mértékű hidrogénezést, a szén jobb feldolgozását lehetett 
megfigyelni. Ezen a hőmérsékleten egy óra után nagyobb 
olajhozamot kapunk, mint egy perc után, azaz a kokszkép
ződés reakciósebessége kisebb, mint a hidrogénezésé. Ha a 
reakcióhőmérsékletet 10 °C-al 480 °C-ra növeljük, azt látjuk, 
hogy 1 perces hevítési idővel az olajhozam növekszik, ugyan
akkor 1 óra alatt lassacskán csökken.

Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a 100 atm kiindulá
si nyomású hidrogén minél hosszabb ideig hat a szénre 
460 °C feletti hőmérsékleten, annál több frissen képződött 
olaj alakul át koksszá és gázzá. 480 °C-on egy óra alatt kö
zel a fele bomlik el az első percben meglévő olajnak.

Míg az eocén-barnaszénből az alumínium retortában 
10,5% kátrányt (tiszta szénre számolva) kaptunk, a nagynyo
mású hidrogénben 470 °C-on 44,5%, 480 °C-on 52% folyé
kony terméket nyertünk. Azt, hogy a 480 °C-on kapott több

lethozam nem a hosszabb hevítési időnek (a bombát 470 °C- 
ról 480 °C-ra 4 perc alatt hevítettük fel), hanem a magasabb 
hőmérsékletnek tulajdonítható, ezt mutatják az 5. táblázat 1. 
és 8. számú kísérletei, amelyek szerint az első percben meg
lévő olaj 20 perc alatt jelentős bomlást szenvedett.

A 7. táblázat a kiindulási nyomás hatását mutatja a hidrogé- 
nezési folyamatra. Egy perc után 75 atm indulási nyomáson 
26%, 100 atm-án 45,5%, 125 atm-án 45,9% olaj képződött. 
Míg egy perces hevítési időnél a kiindulási nyomás 75 atm-ról 
100 atm-ra történt növelésével alig növekedett a hozam tovább.

A nagyobb kiindulási nyomás kedvező hatása csak hosz- 
szabb hevítési időnél jelentkezik. A 7. és 9. kísérletek azt mu
tatják, hogy az olajhozam egy órás hevítési időnél, 100 atm ki
indulási nyomásnál az első perces 45,5%-ról 29,7%-ra csök
ken, míg 125 atm kiindulási nyomásnál ez a veszteség jelen
téktelenné válik (18. és 19. kísérlet). A nagyobb hidrogénnyo
más megóvja a képződött olajos terméket a további bomlástól.

A 8. táblázat mutatja, hogy ez a védőhatás már 480 °C-on 
kisebb, mint 470 °C-on.

A 7., 8. táblázat tartalmazza azokat a kísérleteket, ame
lyeknél a hidrogén relatív mennyiségét és a kiindulási nyo
mást növeltük, a 9. táblázatban vannak olyan eredmények, 
amelyek szerint a szén mennyiségét csökkentettük, azonos 
kiindulási hidrogénnyomás mellett (100 atm). Ezeket a kísér
leteket 470 °C-on és egy perces hevítési idővel végeztük.

500 g szén bemérésekor 45,5%, 400 g esetén 50,2%, 300 
g-nál pedig 57,9% olajat nyertünk, azaz minél kisebb volt a 
feltárandó szén relatív mennyisége, annál nagyobb lett az 
olajkihozatal. Nemcsak a keletkező olaj mennyisége, ha
nem a sűrűsége és a desztillációs eredmények is különbö
zőek voltak a kísérleti körülményektől függően.

A 6. táblázat adatai a hőmérséklet hatását mutatják az 
olaj minőségére. Egyperces hevítési időtartam esetén nö
vekvő hőmérséklet mellett az olajkihozatal lassacskán nő, 
egyórás hevítéskor csökken. A sűrűség azonban nem válto
zik a hőmérséklettel arányosan. A rövid- és hosszú ideig 
tartó hevítéskor egyaránt a legkönnyebb olajat 470 °C reak
cióhőmérséklet alkalmazásakor nyertük.

Az 5. táblázat adatai azt bizonyítják, hogy minél hosz- 
szabb ideig hevítjük 470 °C-on (100 atm kezdeti nyomás) 
mellett az olajat, annál kisebb lesz a sűrűsége. A 6. táblázat 
adataiból kitűnik, hogy ez csak 470 °C hőmérsékleten igaz, 
nagyobb és kisebb hőmérsékleteknél a sűrűség a hosszabb 
hevítési időtartam miatt nő.

A hidrogén relatív mennyisége is, azaz a kezdeti nyomás
vagy szénbetáplálás változása befolyásolja az olaj sűrűsé
gét. A 7. táblázat azt mutatja, hogy a 100 atm kezdeti nyo
máson végzett kísérleteknél keletkeztek a legkönnyebb ola
jok. Különösen nagy a sűrűségek közötti különbség az egy
perces hevítés után kapott olajoknál.

A legfeltűnőbb a 125 atm kezdeti nyomás mellett előállított 
olajok sűrűségének csökkenése. Ezeknél mindenkor, sőt még 
480 °C kísérleti hőmérsékletnél is a hosszú ideig tartó hevítés
kor nyert olaj könnyebb, mint az egyperces hevítés után kelet
kezett volt. Ha a hidrogén relatív mennyiségét változatlan kez
deti nyomáson a szénbemérés csökkentésével megnöveljük, a 
keletkező olaj sűrűsége kisebb lesz (9. táblázat).

Az eredmények azt mutatják, hogy a reakcióhőmérséklet, 
a hevítés időtartama és a hidrogén relatív mennyisége nem 
csak a kitermelést, hanem a keletkezett olaj m inőségét is 
megváltoztatja.
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A reakció mechanizmusába a legmélyebb bepillantást a 125 
atm kezdeti nyomással végzett kísérletek teszik lehetővé. Ma
guk az eredmények azt mutatják, hogy nagy hidrogénnyomás 
alkalmazásakor a szén 470 °C és 480 °C hőmérsékleten is elő
ször fajlagosan nehezebb, nagy forráspontú termékekké táró- 
dik fel, és ezt a terméket utólag -  a krakkoláshoz hasonló fo
lyamatban -  fajlagosan könnyebb, kisebb forráspontú termé
kekké alakítják. Különösen 470 °C-on van nagy különbség a 
hosszú- és rövididejű hevítéssel előállított olajok sűrűsége kö
zött, jóllehet ezen a hőmérsékleten az olajkihozatalt a hevítés 
időtartama alig befolyásolja (8. táblázat).

A 125 atm kezdeti nyomással kapott olajok desztillációs 
eredményei (3.A táblázat) azt mutatják, hogy a hidrogén re
latív mennyiségétől és a hőmérséklettől függő krakkolás 
során elsősorban a nagy forráspontú olajalkotók alakulnak 
át fajlagosan könnyebb olajfrakciókká.

Abból a tényből kiindulva, hogy az ismertetett kísérle
tekben többé vagy kevésbé erős különbségek figyelhetők 
meg az olajkihozatalban és az olajok minőségében, követ
kezik, hogy a szén hidrogénezése és a keletkezett folyé
kony termékek bomlása a reakcióhőmérséklet, a hidrogén 
relatív mennyisége és a hevítési időtartam változtatásával 
befolyásolható, ill. többé-kevésbé kézben tartható.

A táblázatok különböző kísérletek adatait tartalmazzák, 
amelyekben az eltérő kísérleti körülmények ellenére megkö
zelítőleg azonos olajkihozatalok szerepelnek (7. és 8. kísér
let 45,5%, ill. 45,9%, 13. és 21. kísérlet 41,9% és 42,0%, va
lamint a 14. és 20. kísérlet 52,0% és 51,8% olajkihozatal). 
Azt azonban le kell szögezni, hogy ezekben a kísérletekben 
csak a keletkezett olaj mennyisége azonos, mivel az olajok 
minősége, amint az a desztillációs analízisből és a sűrűség
mérésből, valamint a feltáratlan szén mennyiségéből adódik, 
igen különböző. A hidrogénezés mechanizmusa tehát még 
azonos olajkihozatal esetén is eltérő lehet.

A keletkezett gázok mennyisége, sűrűsége és összetétele a 
reakcióhőmérséklettől, a hevítés időtartamától és az alkalma
zott nyomástól függ. Az 5. és 6. táblázatban szereplő eredmé
nyek azt mutatják, hogy minél hosszabb ideig hagyjuk a hid
rogént a szénnel reagálni, vagy minél nagyobb a reakcióhő
mérséklet, annál nehezebb és nagyobb fűtőértékű, azaz hidro
génben szegényebb és szénhidrogénekben dúsabb gázokat 
nyerünk. A hidrogén relatív mennyiségének a véggáz összeté
telére gyakorolt hatását a 7. és 9. táblázat szemlélteti.

Összefoglalás

A fenti kísérletek során egy poralakú eocén barnaszenet 
(9,05% kátránykihozatal 1,1% nedvességtartalomnál) kát
rány hozzáadása nélkül nyomás alatt hidrogéneztünk.

A kísérleteket 500, 400 ill. 300 g szénmintával végeztük 
3,73 literes bombában 45CM180 °C hőmérsékleten 75, 100 
és 125 atm nyomáson. A felfűtés időtartama a reakció hő
mérsékletre 72-77 perc, a hevítés időtartama a kiválasztott 
reakcióhőmérsékleten 1 perc, 1 óra vagy 3 óra volt. A szén 
nagy kéntartalma (3,98%) miatt a szénporhoz 15% vas-oxi- 
dot kevertünk, miáltal egy kénhidrogénmentes gázt és kén
ben nagyon szegény (0,22-0,29%  S) olajat nyertünk. Eköz
ben a vas-oxid nemcsak kéntelenítő adalékként szolgál, ha
nem katalizátorként is, azáltal, hogy a hidrogénbeépülés 
hőmérsékletét csökkenti, és megnöveli a felhasznált hidro
gén mennyiségét és az olajkihozatalt.
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A szenet (tiszta szénre vonatkoztatva) 16,8-57,9%-os ki
hozatallal 1,002-1,006 g/cm3 sűrűségű olajokká lehetett át
alakítani. A legnagyobb olajkihozatalt a bomba felfűtését 
követő egyperces hevítéskor észleltük. További hevítéskor 
a keletkezett olaj a hőmérséklet és nyomás függvényében 
többé-kevésbé (50%-ig) újból elbomlott.

A legjobb betekintést a hidrogénezés mechanizmusába 
azok a kísérletek biztosították, amelyeket 125 atm kezdeti 
nyomáson végeztük. Ezen a nagy hidrogén nyomáson a 
szén először nagy forráspontú termékekké alakul, és ezek 
utólag fajlagosan könnyebb, kisebb forráspontú olajokká 
bomlanak. A bomláskor először a primer termékek legne
hezebb alkotói alakulnak át.

A hidrogén relatív mennyisége, a hőmérséklet és a heví
tés időtartama nemcsak a keletkezett olajok mennyiségét, 
hanem a minőségét is befolyásolja.

Az 500 g szénmintával végzett kísérleteknél 480 °C hő
mérsékleten és 100, ill. 125 atm kezdeti nyomás esetén 
52%, ill. 51,8% olajkihozatalt értünk el. A legnagyobb olaj
kihozatalt (57,9%) 470 °C-on mértük 300 g szénbemérés és 
100 atm kezdeti nyomás alkalmazásával.

Köszönetemet fejezem ki ezen a helyen M akray I. okle
veles mérnök úrnak a vizsgálatok elvégzésében nyújtott 
hathatós segítségéért.
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Ö S S Z E F O G L A L Á S

Varga József: Eocén-kori barnaszén nagynyomású hidrogé- 
nezéséről

A közlemény a szerzőnek a Brennstoff Chemie 1928. szeptember 
1-i számában megjelent közleményének magyar fordítása. A szer
ző leírja poralakú eocén barnaszénnel kátrány hozzáadása nélkül 
75, 100 és 125 atm nyomáson végzett kísérleteit. A szénporhoz 
vas-oxidot kevert, amiről azt találta, hogy nem csak kéntelenítő 
adalék, hanem katalizátor is. A kísérlet az egyik első lépés a Var
ga-effektusnak nevezett jelenség felfedezésében.

[Magy. Kém. Lapja, 56, 33 (2001)1

S U M M A R Y

J. Varga: About the High-pressure Hydrogenization of Eocene- 
epoch Pitch-coal

The article is the hungarian translation of the author’s announce
ment in the 1st September 1928 issue of Brennstoff Chemie. The 
auther gives a description of his experiments with pulverous 
eocene-epoch pitch-coal under pressure of 75, 100 and 125 atm. 
Mixing the pulverous coal with ferro-oxide he finds ferro-oxide 
behaves not only as a desulphurizing additive but also as a cata
lyst. The experiment approved to be one of the first moves in the 
discovery of the so-called Varga-effect.
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Vegyipari műveleti praktikum
SZERKESZTI: FONYÓ ZSOLT 

DEÁK ANDRÁS

A sorozat bevezetője
Európa legrégibb műszaki főiskolájának, a Selmecbányái 
Bányászati Akadém iának volt az érdeme, hogy ott, a vilá
gon legelőször (a 18. század m ásodik fe létő l) laboratóriu
mi gyakorlati képzésben is részesültek a hallgatók. Innen 
vette át a francia  forradalom  idején ezt a módszert a p á 
rizsi Ecole Polytechnique, ahogy ezt az 1794-es francia  
konventben elhangzott eló'adói javasla tból megtudhatjuk. 
A laboratóriumi oktatás ezután Párizsból terjedt tovább, 
fó'ként Justus Liebig közvetítésével más országokba.

M iután a vegyészet kiváltképpen kísérletes tudomány, a 
BM E Vegyészmérnöki Kara m ár megalakulása óta tisztá
ban van azzal, hogy a képzésben kellő' súllyal kell szerepel
nie a kísérletező' készségre és szemléletre való nevelésnek. 
A képzést pedig az utóbbi fé l  évszázadban egyre határozot
tabban a korszerű mérnökképzés szemlélete jellemezte. A  
vegyészmérnök-képzésnek tehát biztosítania kell az alapos 
elméleti és hagyományos laboratóriumi képzés mellett az 
üzemi szemlélet hathatósabb kialakítása érdekében a vegy
ipari műveleti félüzem i laboratóriumi gyakorlatok oktatá
sát is. Ebben a munkában a BM E Vegyészmérnöki Karán a 
Vegyipari M űveletek Tanszék vállal fó'szerepet a műveletta- 
ni és folyam attani képzés folyam atos korszerűsítésével.

A kilencvenes évek m ásodik fe lében  a Vegyipari m űvele
ti tárgyak oktatása Karunkon a korszerű követelmények
nek megfelelően megújult. A korszerű „chemical engi
neering” koncepciót követve egységes szemléletben is
mertetjük a művelettan elméleti és gyakorlati alapjait a 
mérlegegyenletektől kezdve a hasonlósági módszeren ke
resztül a hidrodinamikai, hőtani, anyagátadási és kémiai

átalakítási műveleteket m egvalósító berendezésekig. A 
műveleti tárgyak megújítása azonban nemcsak az előadá
si tematikák újraform álását igényelte, hanem a m eglévő  
műveleti laboratóriumi gyakorlatok korszerűsítését és új 
m érések kialakítását is. É rthető  tehát az a természetes 
igény, hogy e m egújult gyakorlatokat rövidített form ában  
a gyakorló m érnökök szám ára is hozzáférhetővé tegyük.

A M agyar Kémikusok Lapjának következő számaiban az 
aktuális műveleti mérésekből válogatunk, hangsúlyozva a 
korszerű rendszerszemléletű művelettani képzést. A z elméle
ti részeket rövidítettük, ui. a Fonyó - Fábry: Vegyipari mű
velettani alapismeretek* c. egyetemi tankönyvben azok rész
letesen megtalálhatók. Ugyanakkor arra is törekedtünk, 
hogy a leírások önmagukban is alkalmasak legyenek az 
adott feladatok elméleti alapjainak megértéséhez és a gya
korlati mérési fe ladatok megvalósításához. A z elméleti beve
zetést a kísérleti berendezés és a fe ladat ismertetése és végül 
a mérési eredmények értékelésének rövid leírása követi.

Tanszékünkön a m űveleti laboratóriumi gyakorlatokon  
a hidrodinamikai m űveleteket a fluidizáció, keverés és a 
szűrés, az anyagátadási m űveleteket az oldódás és az ion
csere, az elválasztási m űveleteket az abszorpció, extrak- 
ció, szuperkritikus extrakció, bepárlás, egy- és többfoko
zatú desztilláció és a mem bránszétválasztási m érések kép
viselik. A  tartózkodási idő  eloszlás mérése a szétválasztá
si m űveleteknél és a kém iai reaktoroknál is fo n to s befolyá
soló kérdést vizsgál. A fe lada tok sorát a fo lyam atos kevert 
tartályreaktor és a csőreaktor vizsgálata zárja.

A rovat szerkesztői

Nyomásesés mérése Raschig-gyűrűkkel töltött oszlopokon
SAWINSKY JÁNOS** 

DEÁK ANDRÁS**

Bevezetés

A töltött oszlopokban rendezetlenül betöltött tölteléktes
tek, vagy rendezett, lem ezből vagy szitaszövetből készült 
töltetek (betétek) helyezkednek el abból a célból, hogy a 
fázis-határfelületeket növeljék. Ez a félüzemi laboratóriu
mi gyakorlat az egyik leggyakrabban alkalm azott rende
zetlen töltetes oszlop, a Raschig-gyűrűvel töltött oszlopon 
fellépő nyomásesés m érésével és értékelésével foglalko
zik. A töltött oszlopok tervezésével és alkalmazásával szá
mos kitűnő könyv részletesen foglalkozik [1, 5, 6, 8], itt 
csupán a legfontosabb összefüggéseket em eljük ki.

* Fonyó Zs. -  Fábry G y Vegyipari művelettani alapismeretek. Nemzeti 
Tankönyvkiadó, Budapest, 1998.
** Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vegyipari Mű
veletek Tanszék, Budapest

Az 1. táblázatban  a töltetekkel szemben tám asztott kö
vetelm ényeket foglaltuk össze. Különösen fontos az a kö
vetelmény, hogy nagy elválasztó hatásfok járjon együtt 
kism értékű nyom ásveszteséggel.

1. táblázat
A töltetekkel szemben támasztott követelmények

Nagy elválasztóhatás_____________________________________________
Nagy terhelhetőség
Kis nyomásveszteség_____________________________________________
Nagy képesség az adott fázisegyenetlenség kiegyenlítésére és az 
oldalirányú fáziselkeverésre
Kis hajlandóság a patakképzésre és a radiális áramlásra, jó  nedvesítés

Kielégítő mechanikai szilárdság nyomással és lökéssel szemben______
Jó tisztíthatóság 
Kis előállítási költségek
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Az egyik legrégebben használt töltet a Raschig-gyűrű 
(először 1873-ban használták). A Raschig-gyűrűre jellem 
ző, hogy magassága egyenlő a külső átmérőjével. A 
Raschig-gyűrűkkel töltött oszlopokat igen széles körben 
használják a  vegyiparban, elsősorban folyadék és gáz (gáz
mosó, abszorber, kihajtás), ill. folyadék és gőz ellenáramú 
érintkeztetésére (rektifikáló oszlop). Ezenkívül hő-regene
rátorban és gázfázisú katalitikus reakcióknál is használnak 
Raschig-gyűrűt töltetként (egyfázisú-áramlás).

A  töltött oszlop előnye a tányéros oszloppal szemben, 
hogy szerkezete egyszerűbb, ezért a beruházási költség ki
sebb. A gázfázis keveredése is jobb, m int a tányéros osz
lopban és ez döntő fontosságú, ha a gázoldali anyagátadá
si tényező nagysága szabja meg az anyagátadás sebességét.

A töltött oszlop hátránya, hogy a terhelés ingadozások
kal szemben lényegesen érzékenyebb, m int a harangtá- 
nyéros oszlop. A Raschig-gyűrűket főként kerámiából, 
fémből (saválló lemez), im pregnált grafitból stb. készítik, 
ezért a töltött oszlop súlya lényegesen nagyobb, m int a tá
nyéros oszlopé. Ú jabban ezt a hátrányt is kiküszöbölték 
műanyag töltetek bevezetésével.

A tölteléktesteket a következő mennyiségekkel jellemzik: 
lineáris méretek, fajlagos tömeg (ó), fajlagos felület (w ill. 
számos helyen a) és fajlagos szabad térfogat (e). A  töltet faj
lagos felülete (co, m2/m 3): a tölteléktestek mértani felületének 
összege 1 m 3 oszloptérfogatban. A töltet fajlagos szabad tér
fogata e (m3/m 3) a szabadon maradt térfogat 1 m 3 töltött tér
fogatban. A fajlagos tömeg az 1 m 3 térfogatban lévő töltet tö
mege. A tölteteket gyártó cégek prospektusainak táblázatai 
áttekintést adnak a legfontosabb rendezetlen tölteléktípusok 
jellemző adatairól. Fel kell a figyelmet hívni arra, hogy a táb
lázatokban megtalálható adatok csak közelítő értékek, mivel 
új, £ és ó értéke a töltet rendezettségétől is függ.

A  töltet fajlagos szabad térfogata számszerűen m eg
egyezik a fajlagos szabad áramlási keresztm etszet átlagér
tékével (m 2/m 2).

A  töltött oszlop méretezésénél, az anyagátbocsátás se
bességére jellem ző HTU érték m ellett rendkívül fontos az 
oszlopon fellépő nyom ásesés ism erete, különösen hőérzé
keny anyag vákuum ban történő rektifikálásánál. Ezenkí
vül a nyomásesés jellem ző a töltött oszlopban kialakuló 
kétfázisú áramlás jellegére. Először a száraz tölteten fellé
pő nyomáseséssel foglalkozunk.

A száraz töltet ellenállása

Amikor a gáz száraz tölteten halad keresztül, három hid
rodinamikai tartom ányt (lamináris, átmeneti, turbulens) 
különböztetünk meg. Az egyfázisú áramlás hidrodinam i
kai viszonyait a Reynolds-szám  nagysága határozza meg.

Re,=
dpV0P

n
( 1 )

ahol v() az üres oszlopkeresztm etszetre vonatkoztatott 
gázsebesség (m/s) 
p  a gáz sűrűség (kg/m3) 
r] a gáz dinam ikai viszkozitása (kg/m s) 
dp a Raschig-gyűrű jellem ző mérete (m)

mkl

dp = 6 (m) (2)
A tölteléktestek jelenléte m iatt az áramlás m ár kisebb 

sebességnél turbulens, m int üres csőben.
Tömör szemcsékkel töltött oszlopok nyomásesésének 

szám ítására általánosan használt az Ergun összefüggés
[3]. Brauer [2] kereskedelm i tölteteket tartalmazó oszlo
pokon mért adatai alapján Reichelt továbbfejlesztette az 
Ergun összefüggést [6, 7]. Raschig-gyűrűre:

a 1 -8Ap = —— 1,75 +
150(1 - s )

R ep E n-'
y -V o P
d R

(3a)

ahol
d R =  d nE n-'R p (3b)

1 - U ) 2
<da;

1 +  ^ _ I  ü
3 d ,  3 U

, un. ürestér-függvény (3c)

n = ____________( m )

[e ( 0 / < Í ] “  +  [0 ,0 1 s ( £ > M ) !] " ”
(3d)

di a Raschig-gyűrű belső átm érője (m) 
da a Raschig-gyűrű külső átm érője (m)
D  az oszlop belső átm érője (m) 
t  a töltetréteg magassága (m)

A (3a) - (3d) összefüggések érvényességi tartománya:

1,6 < D /d a < 42 és 0,56 < e <  0,97

Kast [4] egyenlete szintén az Ergun összefüggés tovább
fejlesztett változatának tekinthető, am ely a lamináris-, át
meneti- és turbulens tartom ányra is érvényes:

(4)

A 1_8 2,03(1- e )0,1 72(1 - s )
R e“'1 R e . ' voP

ahol p  empirikus szorzótényező, értéke függ a töltet típu
sától, méretétől, az oszlop átmérőjétől. Raschig-gyű
rűre értéke a mérettől függően 3,10 és 3,60 között 
változik.

Ha az oszlop átmérő/töltet átmérő arány (D/da) kisebb 
20-nál, akkor a töltetek a fal mentén nem  tudnak olyan szo
rosan elhelyezkedni, mint az oszlop belsejében. így az osz-
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lop fala mellett a hézagtérfogat (e) nagyobb az átlagosnál. 
A falnak ez a hatása £-ra kb. két töltet-átmérőnyi mélységig 
terjed a rétegbe. Ez a falhatás a legkülönbözőbb alakú ré
szecskék esetén megfigyelhető. Mivel a hézagtérfogat az 
oszlop-keresztmetszetben nem egyenletesen oszlik el, ezért 
a sebességeloszlás sem lesz egyenletes, a fal melletti gyűrű 
alakú keresztmetszetben az áramlási sebesség nagyobb az 
átlagértéknél. Ha Dlda < 20, akkor minden esetben a faltól 
kb. 1,5 töltet átmérőnyire sebességmaximum található.

A falhatást a (3a) egyenletben az E  kitevőjében szereplő 
n kifejezése (3d) veszi figyelembe, a (4) összefüggésben 
pedig u  empirikusan meghatározott értéke tartalmazza.

Kétfázisú áramlás hidrodinamikája töltött oszlopon

A töltött oszlopban lejátszódó anyagátbocsátási folyamatot 
az áramlási viszonyok erősen befolyásolják. A kétfázisú 
áramlás jellege három tényezőtől függ: töltet mérete, fo
lyadék és gáz fizikai-kémiai tulajdonságai, terhelés. Ebben 
a munkában csupán az utóbbi hatását fogjuk vizsgálni.

Állandó folyadékterhelés m ellett a gázsebesség növelé
sének függvényében vizuálisan a következő tartom ányo
kat figyelhetjük meg:

1. Szabad áramlás tartománya. Kis gázsebesség. A  folya
dék vékony rétegben, patakokban csorog lefelé. A töltet 
felületének csak kis részét nedvesíti a folyadék, ezért a 
két fázis érintkezési felülete kicsi. A  visszatartott folya
dék mennyisége nem függ a gázterheléstől. A folyadék 
betáplálás következtében a töltet szabad keresztm etsze
te a száraz állapothoz képest nem  csökken lényegesen.

2. A z átmeneti tartományban  a fázisok kölcsönhatása még 
nem jelentős. A nedvesített felület nő. Az átmenet az 1. 
és 2. tartomány között nem  éles.

3. Turbulens folyadékfilm  tartománya. A  gázsebesség to
vábbi növelésekor a folyadékkal nedvesített töltetfelü
let jelentős mértékben megnő. A gázáram helyenként 
felszakítja a folyadékfilmet, a film  felülete örvénylő. A 
gáz kinetikus energiájának egy része arra használódik 
fel, hogy lefékezi, torlasztja a folyadékot az oszlopban. 
A gázáram lásra rendelkezésre álló szabad keresztm et
szet csökken. E tartomány kezdetét torlasztási pontnak 
(loading point), vagy alsó terhelési határnak nevezik.

4. Gáz-diszpergálás tartománya. A gázsebességet tovább 
növelve a folyadék kitölti a szabad térfogatot. A gáz csak 
buborékok formájában tud a tölteten levő folyadék réte
gen áttömi. A gáz diszpergálva van a folyadékban. A gáz 
diszpergálása a legszűkebb keresztmetszetben követke
zik be először, ez bárhol kialakulhat a tölteléktestek ren
dezetlen betöltése miatt. A két fázis érintkezése igen ben
sőséges, ennek következtében az anyagátbocsátás lénye
gesen jobb, m int az előző tartományokban. A 3. és 4. 
pontban leírt tartományban a gázterhelés növelésével je 
lentősen növekszik a visszatartott folyadék mennyisége.

5. Elárasztás (flooding). A gázsebesség olyan nagy, hogy 
megakadályozza a folyadék lefelé csorgását. Ennek kö
vetkeztében újabb folyadék m ennyiség gyűlik össze az 
oszlopban, és a töltet felett is folyadékréteg lesz.

Nyomásesés kétfázisú áramlásnál

A kétfázisú áramlásnál a folyadék elfoglalja a szabad tér
fogat egy részét. A z oszlopban összegyűlt folyadék térfo
gatot (VL) megmérve, számítható el :

E L
Vl.
V

a folyadék hold-up (m 3/m 3), (5)

V  az üres oszlop térfogata.

A nedvesített tölteten fellépő nyomásesés a száraz töltet 
nyomásesésénél tárgyalt hatásokon kívül még a folyadék 
fizikai-kém iai tulajdonságaitól és a fajlagos folyadékter
helés nagyságától is függ. Reichelt [7] a nedves tölteten 
kialakuló nyom ásesés szám ítására ajánlott em pirikus 
egyenletében felhasználja a száraz töltet (3a -  3d) össze
függésekkel meghatározott nyom ásesését (A/Jszáraz):

A P  nedves

A P száraz

= X ' + X"
(  . v

száraz

V l p Lg  7
(6a)

ahol

x1 = 2 • i o10 (s ;  )4,7 + 3,9 ■ i o4 (b+ )1,73 + 3 (s ; ) 0,1 (6b)

(6c)

x" = 2 ■ io 22 (s ; ) 7,3 +1,34 • io 8 (s ; ) 2,14 + 2,6 • 102 (s ; ) 0,53

a =  14 (e ; ) 0,36 (6 c)

f  \  
Pl

1/3
B í  Pl Pg \

V A .g2J dhw 'v Po Pl -1
(6d)

B  a keresztm etszetre vonatkoztatott folyadék térfogat
áram a m 3/m 2s,

g a nehézségi gyorsulás, g -  9,81 m/s2 
r]G, rjL a gőz (gáz) és a folyadék dinamikai viszkozitása, 

kg/ms
p G, p L a gáz és a folyadék sűrűsége (kg/m 3)

, Edr
hw ~  2 d p (6e)

1 —£ + -----~

A kísérleti berendezés

A Raschig-gyűrűvel töltött oszlop nyom ásesésének szám í
tására ajánlott összefüggéseket legegyszerűbben leve- 
gő/víz rendszerrel végzett mérések alapján tesztelhetjük. A 
kísérleti berendezés elvi felépítését vázlatosan az 1. ábra 
mutatja. A töltött oszlopon kívül a berendezés fő elemei: a 
ventillátor, a gáz térfogatáramának mérésére szolgáló be
rendezés (rotaméter, vagy gázóra), a folyadék szállítására 
szolgáló szivattyú és rotam éter a folyadék térfogatáramú
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nak mérésére. Az oszlop töltött szakaszán fellépő nyomás
esés legegyszerűbben vízzel töltött U-csöves manométer- 
rel mérhető (a töltetet tartó rács okozta nyomásesést le kell 
vonni). A kétfázisú áramlás vizuális megfigyelhetősége ér
dekében előnyös átlátszó falu kolonnát alkalmazni.

1. ábra. A kísérleti berendezés elvi vázlata

A tölteten összegyűlt víz-térfogat ( V J  mérése:
• A tölteten visszatartott víz m ennyisége megnöveli az 

oszlop súlyát, ami korszerű erőm érő cellák alkalm azásá
val megmérhető. A többletsúlyból számítható a hold-up 
mennyisége.

• Amennyiben nem  rendelkezünk erőm érő cellákkal, az 1. 
ábrán  vázolt elven is megm érhetjük a víz hold-up érté
két. Az oszlophoz alulról egy átlátszó falú henger (üveg 
vagy plexi cső) csatlakoztatható, amely a szivattyú 
szempontjából adagolótartálynak is tekinthető. A tölte
ten visszatartott folyadék VL térfogata egyenlő a folya
dék-térfogat változással az alsó üveghengerben.

A folyadék hold-up különösen a gáz diszpergálás és az el
árasztás tartományában csak lassan éri el az állandósult 
értékét. M inden m érésnél meg kell várni, míg beáll a sta
cionárius állapot (Ap  értéke nem  változik). A stacionárius 
állapot eléréséhez szükséges idő alatt jelentős lehet a víz 
párolgási vesztesége, ami m egham isítaná a víz hold-up 
mérését. Ennek m egakadályozására az átáram oltatott le
vegő teljes m ennyiségét célszerű recirkuláltatni, vagy ha 
erre nincs mód, a befújt levegőt vízzel telíteni kell.

A mérési adatok kiértékelése

Tapasztalatunk szerint a (3a -  3d) összefüggésekkel szá
m ított nyomásesés jó l egyezik a mérési adatokkal, nedves 
töltetre a (6a -  6e) összefüggéssel 20 -  30% -kal nagyobb 
értékek adódnak. Ezt szemlélteti a 2. ábra, ahol a 15 mm- 
es kerámia Raschig-töltettel D =  110 mm átmérőjű kolon
nában mért nyom ásesés adatainkat és Reichelt összefüg
géseivel azonos körülményekre szám ított értékeket mutat
juk  be. Száraz töltetre Kast (4) összefüggésével (m= 3,1) 
szám ított nyom ásesés értékek kb. 5 -  10%-kal kisebbek a 
mért értékeknél. D/dp> 10 tartományban a (3a -  3d) és a

mkl

(4) összefüggésekkel közel azonos Dldp hatás adódik. Ipa
ri m éretű berendezésekre végzett szám ítások esetén Biliét 
fi]  összefüggései gyakorlatilag azonos eredm ényt adnak 
m int a (3a -  3d) ill. (6a -  6e) összefüggések, de Dldp<20 
tartományban Biliét összefüggésével lényegesen nagyobb 
nyomásesés adódik, m int Reicheltével.

2. ábra. 15 mm-es kerámia Raschig-gyűrűvel töltött oszlop nyomásesése, 
e-0,70; <o=310 m2/m3, D=110 mm, A ,  A kísérleti adat.

A Vq<0,6 m/s gázsebesség tartom ányban a visszatartott 
folyadék mennyisége nem függ a gázterheléstől (3. ábra), 
vQ>0,9 m/s esetén viszont a folyadék hold-up (e J  értékek 
rohamosan növekednek a levegő lineáris sebességének 
függvényében.

3. ábra. Folyadék hold-up 15 mm-es kerámia Raschig-gyűrűvel 
töltött oszlopon, e=0,70; ü)=310 m2/m3, D = 110 mm, B — 8,42 m3/m2h, 

0 kísérleti adat, -  illesztett görbe.
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Ö S S Z E F O G L A L Á S S U M M A R Y

Sawinsky János -  Deák András: Nyomásesés mérése Raschig- 
gyűrűkkel töltött oszlopokon

A szerzők ismertetik a töltött oszlop nyomásesésének és a 
visszatartott folyadék hold-upnak a mérésére alkalmas kísérleti 
berendezés elvi felépítését és fontosabb egységeit. Felhívják a fi
gyelmet a hibalehetőségekre. A 15 mm-es Raschig-gyűrűvel töl
tött 110 mm átmérőjű oszlopon mért nyomásesés száraz töltet 
esetén jól egyezik az ajánlott szakirodalmi összefüggéssel szá
mított értékekkel. A kétfázisú áramlás esetén mért nyomásesés 
és a számított érték egyezése nem kielégítő, az eltérés 20 -  35%.

[Magy. Kém. Lapja, 56, 39 (2001)]

J. Sawinsky -  A. Deak: Pressure Drop in Columns Packing 
with Raschig Rings

An equipment is shown for measuring pressure drop and liquid 
hold-up in packed columns. The main parts of the equipment are 
described. The sources of experimental errors are suggested. The 
experimental data obtained in ID 110 mm columns packing with 
15 mm ceramic Raschig rings are shown. The agreement 
between calculated and measured pressure drop in unwetted bed 
of packing is excellent, but the measured pressure drop in wet
ted bed is less by 20 -  35% than the calculated value.

7£jMy<ALámenteté&

Kiss Béla: Növényolajipari, 
háztartásvegyipari kozmetikai 

szakszótár
480 oldal, Eri Kiadó, Budapest (2000).

A szakszótár többnyelvű, nevezetesen ma- 
gyar-német-angol, a második fele angol-ma
gyar és német-magyar, a legújabb német he
lyesírással. A könyv több mint 7 000 címszót 
tartalmaz. A szótárt elsősorban zsír- és olaj
kémiai szempontokat figyelembe véve szer
kesztették, fő területe a klasszikus növény
olaj- és háztartásvegyipar, valamint a koz
metika. Ennek keretében az alapanyagokon 
túl tartalmazza az eljárások, berendezések, 
gyártási módok, késztermékek és segéd
anyagok, azok felhasználási módszerei, esz
közei, a vizsgálati eljárások és eszközök 
szakkifejezéseit. De érinti az ezekkel hatá
ros területeket is, ahol a zsíroknak, olajok
nak és egyéb hatóanyagoknak szerepük van, 
legyen szó klasszikus vegyészetről, az élel
miszeripar különböző ágairól, vagy akár a 
kozmetikáról, vagy az egyes fő- és alterna
tív olajnövények, gyógy- és egyéb ható
anyag-tartalmú növények termesztési és fel
dolgozói, alkalmazástechnikai eljárásairól.

A szerző több évtizedes szakfordítói, ku
tatói és termelői gyakorlati tapasztalatait 
használta fel, figyelembe vette az ezirányú, 
eddig megjelent külföldi hasonló munká
kat, főleg a legújabb ISO szabványeló'írá- 
sokat, EU normákat és ajánlásokat. A né
met szókészlet a lényegesen megváltozta
tott legújabb helyesírási szabályzatot köve
ti. A nyelvek megválasztása tekintetbe ve
szi, hogy a tudomány világszerte elismert 
nyelve az angol. A kémia és technológia és 
alkalmazástechnika szóban forgó ágában a 
német nyelv alapvető jelentőségű a szak- 
irodalomban, főleg a műszaki fejlesztés
ben, a gyártásban és ezzel összefüggésben 
a kereskedelemben. E két nyelv használata 
számunkra a kutatás, a műszaki fejlesztés, 
logisztika, környezetvédelem és minőség- 
fejlesztés, valamint az analitika körében

nélkülözhetetlen. A szótár mindennapi 
használata a legújabb tudományos ismere
tek és műszaki eredmények eredetiben va
ló tanulmányozása, az eredmények adaptá
lása, vagy saját eredményeinknek helyes 
közlése, illetve az idegen nyelveken való 
kommunikáció területén nyújt segítséget a 
szakembereknek. A szakszótárt szakmailag 
és nyelvhelyesség szempontjából lektorál
ta dr. Chikány Béla.

A vállalkozás nemzetközi szinten is egye
dülálló, mert eddig külföldön sem jelent 
meg ilyen mélységű és teijedelmű szakszó
tár erről a területről. Bízunk abban, hogy ha
marosan forgatják majd mindazok a szak
emberek, akik e témát érintő szakterületen 
dolgoznak. A könyv kiadásának fő támoga
tója az Ipar a Műszaki Fejlesztéséért Alapít
vány. Megrendelhető az Olaj Szappan Koz
metika Szerkesztőségében, vagy a METE 
Kiadónál (1027 Budapest Fő u. 68.). AMÉTE 
tagok, valamint az MKE Egyesület tagjai 
10% kedvezménnyel rendelhetik meg. Ára 
keménykötésben 4 900 Ft.

Miért van egyáltalán szakszótárakra 
szükség? Az általános nyelvszótár talán 
nem elegendő bármilyen kommunikációs 
feladat megoldására? A felelet egyértelmű
en nem, mert minden szakmának szigorúan 
megrögzött a szóhasználata, aki ezt nem 
tudja, a féiműveltség látszatába keveredik. 
Ezt egy megtörtént példával szeretném alá
támasztani.

Évekkel ezelőtt fitotékákban, gyógyszer- 
tárakban, élelmiszer-áruházakban, drogéri
ákban német és osztrák származású „bo
gáncs étolajat” kínáltak borsos áron. A ter
mékismertető részletesen leírta az összetéte
lét, kedvező élettani hatását, de mindez nem 
vágott össze az elnevezéssel. Később ugyan
ilyen kiszerelésben német felirattal árulták 
ugyanezt a terméket. Ezen már megnevezés
ként „Distelöl” szerepelt. Magyarul ez 
sáfrányosszeklice-olajat jelent. Ez valóban 
étolaj, de a bogáncsból, a bogáncsmagból 
soha nem készítettek és nem készítenek ét

olajat. A bogáncs gyomnövény és feldolgo
zása nem lenne gazdaságos és az összetétele 
sem lenne alkalmas emberi fogyasztásra.

Mi volt tehát az oka, hogy a fogyasztót 
így becsapták? A szakmai nyelv ismereté
nek hiánya. Ugyanis a die Distel valóban 
bogáncsot jelent magyarul. De a Distelöl 
már sáfrányosszeklice-olaj, a másik neve 
Saffloröl, a szakember nem gondol bo
gáncsolajra, mert tudja, hogy ez nem az. A 
Saffloröl-t pedig, vagy az angol safflower 
oil-t gyakran a sáfrányolajnak fordítják. De 
ez véletlenül sem azonos, ugyanis a sáfrány 
egy ősrégi fűszer és festő növény, a német 
és angol neve rendre dér Safran, saffron ha
sonló. A növény botanikailag teljesen más 
nemzetségbe tartozik. A sáfrányból is ké
szíthető olaj, de ezt étolajként nem használ
ják. A szakember nem keverheti a közel 
azonos kifejezéseket, mert az félrevezető és 
tájékozatlanságot takar.

Ez csak egy kiragadott példa kívánt len
ni, hogy mennyire szigorúan kell ragasz
kodni a megrögzött szóhasználathoz, mert 
az is a szakma jellemzője, de gépeknél és 
termékeknél, technológiai fogásoknál is ra
gaszkodnunk kell a pontos értelmezéshez, 
mert ez is a pontos szakismeret fokmérője, 
a szakmai kultúra jellemzője.

A szótár nélkülözhetetlen segítője mind
azoknak, akik ökokémiai anyagok és szár
mazékok előállításával, valamint természe
tes bioaktív anyagok kivonásával, felhasz
nálásával, forgalmazásával foglalkoznak, 
vagy kívánnak foglalkozni. Hasznos segéd
anyag az oktatásban is, segít megismerni az 
általunk eddig egzotikusnak tartott vagy is
meretlen, de a kozmetikában, a háztartás
vegyiparban, gyógyszeriparban, olajiparban, 
kenőanyagok gyártásában, műanyagiparban, 
élelmiszeriparban egyre gyakrabban hasz
nált ingredienseket, nyersanyagokat. Irány
mutató a külkereskedelemben használatos 
megnevezésük területén.

Hangay György
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Könyvismertetés

Háncsok Jenő: Korszerű motor- 
és sugárhajtómű üzemanyagok EL 

Dízelgázolajok
(ISBN 963 9220 272)

Megjelent a Veszprémi Egyetem Kiadó 
gondozásában 1999 októberében.

A szerző a Veszprémi Egyetem Ásvány
olaj- és Széntechnológia Tanszékének do
cense; 100-nál több magyar és idegen nyel
vű tudományos előadás és közlemény, szak
könyv, tankönyv, egyetemi jegyzet és okta
tási segédlet szerzője, illetve társszerzője, 
továbbá 11, az iparban megvalósított szaba
dalom (HU, EP, PCT) kidolgozásának és 
megvalósításának aktív résztvevője. 1999- 
től „Széchenyi Professzori ösztöndíj”-as.

A Dízelgázolajok című tankönyv a Kor
szerű motor- és sugárhajtómű üzemanyagok 
című tankönyvsorozat második kötete. Ez a 
tankönyv -  ugyanúgy, mint a „I. Motorben
zinek” című első kötet (1997) -  a Művelődé
si és Közoktatási Minisztérium Felsőoktatá
si Tankönyv- és Könyvtártámogatási Pályá
zatának egyik nyerteseként, annak anyagi 
hozzájárulásával jelent meg. A további köte
tek várható megjelenése: 2000-2001. Hl. 
Alternatív motorhajtóanyagok, 2001-2002. 
IV. Sugárhajtómű üzemanyagok.

A Dízelgázolajok című tankönyv össze
állítását és tárgyalásmódját tekintve hazai 
és nemzetközi viszonylatban is új, hiány
pótló mű. A tudományos igényességű 
(tan)könyv korszerű ismeretanyagot tartal
maz, mind a dízelgázolajok gyártásával, tá
rolásával, szállításával és forgalmazásával, 
mind a gépjárművek tervezésével, kivitele
zésével, üzemeltetésével és karbantartásá
val foglalkozó felsőfokú végzettségű szak
embereknek, mind pedig azok számára, 
akik érdeklődnek a tématerület újabb isme
retei és jövőbeni tendenciái iránt. A könyv 
megírásakor a szerző a tématerülethez kap
csolódó legújabb, gyakorlatilag csak a 90- 
es években megjelent hazai és nemzetközi 
szakkönyvek, monográfiák, szakirodalmi 
közlemények (cikkek, konferenciák) isme
retanyagára, továbbá saját, több mint 25 
éves sikeres kutatási eredményeire és szé
les körű tapasztalataira támaszkodott.

E könyv írásakor a szerző arra törekedett, 
hogy az felhasználható legyen mind az első 
kötet folytatásaként, mind pedig önálló 
könyvként is. Ezért néhány, a motorhajtó- 
anyagok gyártásával kapcsolatos alapvető 
technológiát (ábrát) és kapcsolatrendszert 
ebben a kötetben is közöl, de célirányosan 
a dízelgázolaj-gyártás szemszögéből.

A jelen kötet első fejezete a dízelmotorok 
osztályozását, felépítését, működési elvét,

energia-átalakító folyamatát és fejlesztési 
tendenciáit tekinti át; ezután röviden, de tu
dományos igényességgel a különböző meg
hajtások és azok hajtóanyagai közötti kap
csolatrendszert (pl. teljesítmény, emisszió: 
NOx, szénhidrogének, CO,, CO, részecs
kék) mutatja be -  kiemelve és alátámasztva 
a dízelmotorok és dízelgázolajok fokozódó 
jelentőségét. A következő fejezettől kezdve 
a könyv a dízelmotorok lehetséges hajtó
anyagainak (hagyományos: dízelgázolajok, 
alternatívok: hidrogén, komprimált földgáz, 
propán-bután, metanol, etanol, dimetil-éter, 
szintetikus gázolaj, növényi olajok és szár
mazékaik stb.) -  kivéve a fűtőolajokat -  
összehasonlítása és kritikai értékelése után 
már csak a kőolajalapú dízelgázolajokat tár
gyalja -  minden részletre kiterjedő igényes
séggel. Ennek során a szerző ismerteti a 
nagy energiatartalmú és környezetbarát 
dízelgázolajok kifejlesztésének fontosabb 
állomásait Európában és az USA-ban. Ez
után bemutatja az Európai Autó/Olaj 1. és 2. 
Programnak, az USA államszövetségi és ka
liforniai programjának, továbbá a Japán 
Autó/Olaj programnak a levegőminőségre 
és a dízelgázolajok minőségjavítására terve
zett fokozatait, valamint európai viszonylat
ban az azok eredményeképpen várható 
emissziócsökkenést, illetve azok bekerülési 
költségeit is. Összefoglalja az amerikai, a 
japán és az európai autógyártók szövetségei 
(AAMA, JAMA, ACEA) által kidolgozott 
„World-Wide Fuel Charter” 3 különböző 
minőségfokozatú dízelgázolajának főbb jel
lemzőit, majd ismerteti a dízelgázolajok 
nemzetközi és hazai műszaki előírásait is.

A környezetvédelmi és humánbiológiai 
szempontból is jó minőségű dízelgázola
jokkal szemben támasztott általános és spe
ciális követelmények tükrében tárgyalja a 
dízelgázolajok mennyiségnövelésének és 
minőségjavításnak szükségességét. Ezután 
ismerteti a dízelgázolaj-keverőkomponen- 
sek gyártására alkalmas eljárásokat: a kor
szerű atmoszférikus- és vákuumdesztillá- 
ciót, a hidrogénező heteroatom-mentesítést, 
a mikrobiológiai kénmentesítést, a hidrogé
nező aromástartalom-csökkentést, a katali
tikus paraffinmentesítést, a hidrokrakkolás 
különböző változatait, a gázolajtermelő 
üzemmódú fluidkatalitikus krakkolást, va
lamint a gázolajok egyéb előállítási lehető
ségeit. Ennek során bemutatja az egyes el
járások főbb jellemzőit (alapanyagok, ter
modinamika és reakciók, katalizátorok, 
főbb technológiai paraméterek, folyamat- 
ábra, termékminőség stb.).

Az új összetételű dízelgázolajok gyártá
si eljárásainak korszerű kapcsolatrendsze

reit követően megismerkedhetünk a dízel
gázolajok adalékolásának okaival és szük
ségességével, majd az adalékok osztályo
zási lehetőségeivel (kifejtett hatások, azok 
száma, a hatáskifejtés helye és ideje stb.) 
és az egyes dízelgázolaj adalékok (cetán- 
számnövelők, detergensek-diszpergensek, 
égésjavítók, oxidációgátlók, korróziógát
lók, fémdeaktivátorok, demulgeátorok, hi
degfolyás javítók, paraffin-diszpergátorok, 
kenőképesség-javítók, biocidok, habzás- 
gátlók stb.) fontosabb vegyületcsoportjai- 
val, hatásmechanizmusaival, a hatáskifej
tés helyeivel és adalékolási koncentrációi
val, amelyeket számos ábra tesz szemléle
tessé. Az adalékcsomagok („additive pack
age”; több adalékkoncentrátum elegye 
megfelelő oldószerben) elkészítésének 
szempontjai után, a dízelgázolaj-keverés és 
adalékolás korszerű irányítási és ellenőrzé
si módszereibe kapunk betekintést.

Külön-külön fejezet tárgyalja és kritika
ilag értékeli a dízelgázolajok főbb jellemző 
tulajdonságait (gyulladási és égési jellem
zők, sűrűség és energiatartalom, desztillá
ciós jellemzők, kémiai összetétel, stabili
tás, korróziós tulajdonságok, kenőképes
ség, kishőmérsékleti tulajdonságok stb.) és 
azok motorikus, humánbiológiai, valamint 
környezetvédelmi hatásait. A tankönyv to
vábbi részében a szerző összefoglalja az 
egyes alkalmazástechnikai vizsgálatokat 
(gyulladási hajlam, detergens-diszpergens, 
kenőképesség stb.), majd teljesen új felfo
gásban tárgyalja a dízelgázolajok és 
-motorolajok kölcsönhatásait.

A tankönyv a dízelgázolajok fejlesztési 
tendenciáinak bemutatásával fejeződik be: 
„A siker alapfeltétele a hajtóanyag- és gép
járműfejlesztés, ez utóbbin belül is termé
szetesen a motorfejlesztés, minden eddigi
nél magasabb szintű kölcsönös előnyökkel 
járó összefonódása és harmonikus egysé
gének kialakítása.”

A tankönyv ismeretanyagát 130-nál több 
ábra és közel 60 táblázat gazdagítja.

Összefoglalva, ez a könyv a dízelgázola
jokkal kapcsolatos korszerű ismeretek logi
kus és tudományos igényességű összefogla
lása. A tankönyv lehetővé teszi a tématerü
let legújabb ismereteinek magas színvonalú 
elsajátítását, mind a jelenleg tanuló, tehát a 
jövő szakembereit, mind pedig a korábban 
diplomát szerzett gépész-, közlekedési- és 
vegyészmérnökök, kőolajipari termékek ke
reskedelmével foglalkozó, továbbá vám- és 
pénzügyőri teendőket ellátó szakemberek 
számára (továbbképzési céllal is).

Nagypataki Gyula
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Könyvismertetés

Korda és Tolnai: Ez a mi napunk
Athenaeum 2000, ISBN 963 9261 07 6.

2000. márc. 392 p, 2780 Ft.

A napi sajtó és a rádió már foglalkozott azzal 
a szenzációval, hogy két gimnazista egy tu
dományos könyvet út a Napról. E szenzáció
nak minden magyar örülhet. Ez a könyvis
mertetés a „tudományos” jelzó't kívánja mél
tatni. A kisalakú könyv sok tudomány-törté
neti, csillagászati, megfigyelés-technikai is
meretet közöl a Napról. Amató'r asztronómu- 
soknak és a tudomány iránt általánosan ér
deklődőknek írták éspedig -  szerintem -  jól.

Napunkról az utolsó évtizedekben óriási, 
új és még ellentmondásos ismeretanyag 
gyűlt össze, amit az ifjú szerzők nagy vo
nalakban bemutatnak. Ebben nagy segítsé
gükre van jó tájékozottságuk, az Internet
ben, amelyből 354 fekete-fehér képet és 
táblázatot, 92 gyönyörű színes képet vettek 
át könyvükbe.

A fő fejezetek:
fizika, napszerkezet, kutatási módszerek 
naplégkör

mit lehet már egy kis távcsővel is megis
merni a Napról
a Napot megfigyelő műszerek az űrben 
napfogyatkozások
a Nap és a csillagok hatása az emberi
ségre.
A könyv nagy erénye a világos fogalma

zás, az érdeklődés állandó fenntartása, a sok 
áttekintő táblázat. Alig van kép, amelyben 
az angol szavak nincsenek lefordítva. Min
den kutatási munkát a történelmi háttérrel 
együtt ismerhetünk meg.

A Nap bonyolult működése bizonyára so
kakat meghökkent. A szerzők könyvük utol
só részében számos napfizikus újabb vélemé
nyét ismertetik: „...a napfizikának ... egy
szerűsítésre volna szüksége. (A Napban) ... 
minden mindenre hat és közben ráadásul 
alapvetően nem tudjuk megmondani, hogy 
miért.” Ezután rögtön a Nap teljesítmény
változásait ismerhetjük meg. Ezekre a válto
zásokra a könyv 338 előző oldalán részlete
sen leírt, bonyolult és állandó Nap nem is ké
pes. A globális felmelegedés pedig már nem
csak a tudósokat érdekli, hanem minden

most élő embert is érint; mint például egy 
„évszázad-árvíz” vagy „évszázad-vihar” ese
tén. A szerzők itt megemlítik a koraszülések 
számát is, ami már 120 év óta megfigyelhe- 
tően a Nap aktív korszakában magasabb. A 
könyvben alig találtam hibát és azok sem lé
nyegesek. Például a fényképen, a 122. olda
lon látható vákuum-távcső nem a német 
Freiburgban áll, hanem Teneriffén, ahol sok
kal jobb a kép, a távcsövet freiburgi napkuta
tóból távirányítják. Galilei kortársa Scheiner 
nem bencés szerzetes volt, hanem jezsuita. 
Davis neutrino-detektora nem szén-tetra- 
kloriddal volt töltve, hanem perklóretilénnel, 
amiben ugyan kevesebb a klór (amivel a ne
utrínók reagálnak), de kevésbé mérgező.

A szerzők az ismert csillagászati Nap
irodalmat lényegében véve nagyon jól fog
lalták össze. Ezen felül saját képeik és egy 
új, digitális korona-kép feldolgozásával, 
valamint saját amatőr tapasztalataik közre
adásával bizonyították felkészültségüket és 
a csillagászat szeretetét.

Körtvélyessy László

, . .  Sje^t£e... S fettde.. ,

Szilikon előállítása homokból

A Michigan-i Egyetem (USA) kutatói 
Richard Laine professzor vezetésével eljá
rást fejlesztettek ki szilikon-bázisú vegyi 
anyagok gyártására homokból, vagy rizs
hüvely hamuból és fagyállóból. Az eljárás 
során a szilícium-dioxid forrást -  célszerű
en a rizshüvely hamut -  etilén-glikolban 
200 °C-ra melegítik kálium-hidroxid kata
lizátorral. A melléktermék vizet ledesztil
lálva számos új és megszokott szilikon-tar
talmú vegyülethez, polimerhez, műanyag
hoz, és még tiszta szilícium-dioxidhoz jut
nak. A feltalálók szerint az eljárás egyszerű 
és olcsó, lehetővé teszi a szilikon-bázisú 
vegyületek nagy-hőmérsékletű eljárás és 
mérgező melléktermékek nélküli előállítá
sát. Az eljárás értékesítésére létrehozták a 
Tál Materials nevű társaságot. Az eddig is
mert eljárásban a szilícium-dioxidot kemen
cében 1 000 °C fölé hevítik, majd elektro
mos áram és szénvegyület használatával el
távolítják az oxigént és nyers szilikon fémet 
kapnak. (Forrás: European Chemical News, 
4-10 December 2000. p. 29.)

George W. Bush USA elnök olaj- 
és gázipari terveiről

A volt texasi kormányzó nyilatkozataiból
kiolvasható szándékok:
-  az USA ellátási biztonságának növelése 

(’ensure domestic supply’) a belföldi 
olajtermelés (környezetbarát) növelésé
vel (Alaszka-IMb/d), aktív (környezet
barát) belföldi kutatással, és regionális 
együttműködéssel (mexikói gázkutatás 
és -import az USA-ba);

-  a Low Income Home Energy Assistance 
Program teljes pénzelése (hogy a magas 
árak esetén a kisjövedelműek tüzelőolaj
hoz jussanak) (ez a nyilatkozat a magas 
olajárak idején született),

-  a globális felmelegedést komolyan kell 
venni, de mielőtt lépnénk, jobb teljes elszá
molást készíteni, hiszen a tudomány eltérő 
nézeteket fogalmaz meg. Nem szándékozik 
hagyni, hogy az USA viselje a világ levegő
tisztítási költségét. Nem támogatja a kör
nyezetvédelmi célú energiaadót. A föld
gázt olyan tiszta tüzelőanyagnak tartja, 
amit elégethetünk, és nyilvánvalóvá akarja 
tenni, hogy ha így cselekszünk, akkor a kö
telező tiszta levegő standardot teljesítjük.

(Forrás: Petroleum Argus, 9 October 2000 p.
4., 16 October p. 4., 23 October 2000 p.5.)

Új eljárás maleinsav-anhidrid 
(MSA) gyártására

A BOC Gases és a Mitsubishi Chemical 
Corporation által kifejlesztett Petrox 
(Process Pnhancement 71irough Pecycle 
Using Oxygen) eljárás kulcsa a BOC 
Gases szelektív szénhidrogén elválasztási 
rendszerének alkalmazása arra, hogy a rea- 
gálatlan butánt elválasszák az MSA-tól és 
visszacirkulálják a rendszerbe. Az eljárás 
előnye a C 0 2 termelés lényeges, a beruhá
zási költségek 10%-os és az alapanyag 
költségek 20%-os csökkentése. A Petrox 
eljárás olyan adszorpciós rendszert alkal
maz, amely a recirkulációs rendszerből el
távolítja az inért gázokat és a C 0 2-t, és 
visszanyeri az alapanyag közel 100%-át. 
Az elválasztó rendszerekből jövő termék
áramokat távol tartják a reaktor reaktív zó
nájától. Amikor az adszorbens telítődik, az 
oszlopot izolálják, nyomásmentesítik és le
vegővel átfúvatják (regenerálják) a bután 
kinyerésére. A Kurahiki-ben lefolytatott si
keres pilot üzemi kísérlet után most több 
kereskedelmi méretű üzem tervezését vég
zik. (Forrás: European Chemical News, 
11-17 December 2000. p. 25.)

RL
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Nikolics Károly
(1918- 2000)

Nagy veszteség érte a kémikustársadalmat: 
2000. szeptember 16-án elhunyt Nikolics 
Károly, soproni csoportunk alapítója, majd 
elnöke.

Sopronban született gyógyszerész csa
ládból. A budapesti Pázmány Péter Tudo
mányegyetemen szerzett gyógyszerészi ok
levelet 1940-ben, majd ezen Egyetem Szer
ves- és Gyógyszeri Kémiai Intézetében ké
szítette el doktori értekezését. Közben az 
intézet egyetemi tanársegédje lett. 1944- 
ben megnősült. Felesége is ezen intézetben 
működött, ahol előbb vegyészdoktori, majd 
gyógyszerészi oklevelet szerzett. A háború 
után Sopronban telepedtek le és átvette be
teg édesapjától a gyógyszertárat.

Az államosítás után a Than Károly 
gyógyszertár vezetőjévé nevezték ki, ahol 
államvizsgás fiatalokat tanított és gyógysze
részdoktori értekezést készítők munkáját 
vezette. Gyógyszertára az Egészségügyi 
Minisztérium kísérleti gyógyszertára lett. 
Tudományos tevékenységét, kísérleti mun
káit soproni gyógyszertárában is folytatta. 
Mikroanalitikai tárgyú értekezésével kandi
dátusi fokozatot szerzett. Hazai és részben

külföldi intézetekkel való együttműködésé
vel a gyógyszeranalitika és a krisztallográfia 
határterületével foglalkozott. Ennek alapján
1977-ben a gyógyszerészeti tudományok 
doktora fokozatot érte el. 1978-ban címze
tes egyetemi tanár lett. Tudományos publi
kációi: 9 könyv, ill. továbbképző kiadvány, 
150 tudományos közlemény.

Nikolics Károly élénken tevékenykedett 
az utóbbi évtizedekben megjelent Magyar 
Gyógyszerkönyvek és Szabványos Vény
gyűjtemények szerkesztésében. Tudomá
nyos tevékenységet folytatott az MTA 
Szerves- és Gyógyszeranalitikai Munkabi
zottság elnökeként, a TMB n. sz. Kémiai 
Szakbizottságának-, az MTA Egészségügyi 
Minisztérium Gyógyszerészeti és Gyógy
szerkönyvi Bizottságának tagjaként.

A Magyar Gyógyszerészeti Társaságnak 
előbb alelnöke, majd 1982- 1991-ig orszá
gos elnöke volt. E minőségében a tudomá
nyos célkitűzéseken kívül küzdött a gyógy
szerészek érdekvédelméért és a Gyógysze
rész Kamara létrehozásáért.

Volt ideje arra is, hogy más tudományos 
egyesületek munkájában irányító szerepet 
vállaljon. 1955-ben létrehozta a Magyar Ké
mikusok Egyesülete helyi csoportját az 
Egyetem Kémiai Tanszéke akkori profesz- 
szorával és a város kémiai érdeklődésű 
szakembereivel. Akkori eredményes mun

kájukat jelzi, hogy továbbképző sorozatot 
rendeztek részben vendégelőadókkal, rész
ben helyi erőkkel. Más MTESZ tagegyesü
lettel, a Magyar Gyógyszerészeti Társaság
gal, néha orvosokkal is határterületi téma
körből közös előadóüléseket tartottak. Sike
resek voltak a kémiatanárok továbbképző 
összejövetelei is. Kihelyezett előadóülése
ken hasznos együttműködések alakultak ki. 
Sopronban több ízben rendeztek országos 
Vegyészkonferenciát, Dunántúli Analitikai 
Konferenciát, valamint egyes szakosztályok 
vándorgyűléseit. Ezzel is erősödött a prof. 
Nikolics által kezdeményezett „Sopron 
Konferencia Város” akció.

Nikolics Károly munkásságát kitünteté
sek sorozatával ismerték el. Megkapta a 
Magyar Köztársaság Érdemrend tisztike
resztjét, a Nemzetközi Gyógyszerész Szö
vetség „Életmű Díját”, Sopron várostól dr. 
Király Jenő Díjat, majd Pro Űrbe Díjat, a 
soproni TIT Örökös Tiszteletbeli Elnöke
ként Bugár Pál Emlékérmet, Dunántúli Dí
jat, MTESZ Díjat. Végül az elmúlt évben 
Sopron Város Díszpolgára lett.

Halálával egy sugárzó erkölcsiségű, ki
váló szervezőkészségű, nemzetközi hírű 
tudóst, igaz magyart veszítettünk el. Emlé
két kegyelettel megőrizzük.

Horváth Dénes

Bihari István
(1927- 2000)

Hetvennégy évesen távozott evilági kö
rünkből Bihari István, Egyesületünk 1980 
és 1988 közötti alelnöke. Az ELTE okleve
les vegyészének és a műegyetem doktorá
nak szakmai pályafutásában meghatározó 
volt a hazai gyógyszeriparban (Chinoin- 
nál, EGIS-nél, majd ismét a Chinoin-nál)

kifejtett több mint húsz éves vezetői tevé
kenysége, és hozzájárulása a korszerű és pi
acképes hazai gyógyszergyártás kialakítá
sához és fejlesztéséhez. Egy évvel nyugdíj
ba vonulása után, 1994-től az OMFB taná
csosa lett, majd 2000 elejétől haláláig elnö
ke. Közéleti tevékenységét is a nagyfokú 
aktivitás jellemezte. MKE alelnöki tisztsé
ge mellett többek között a Magyar Ipaijog- 
védelmi Egyesület elnöke (1985-1990), a 
MTESZ alelnöke (1986-1989), majd elnö
ke (1989-1991), és a Menedzserek Orszá

gos Szövetségének az elnöke (1993-1995) 
is volt. Speciális kollégiumokat, kurzusokat 
tartott a Rajk László Szakkollégiumban és 
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomá
nyi Egyetemen. 1987-ben az év menedzse
révé választották, 1991-ben MTESZ-díjat, 
1999-ben Deák Ferenc-díjat kapott.

Halálával a hazai műszaki innováció és 
gazdálkodástudomány kiemelkedő egyéni
ségét veszítettük el.

R. L.

Fodor Gábor
(1915- 2000)

Egyetemi tanulmányait Grazban, Budapes
ten és Szegeden végezte, ahol Szent-Györ- 
gyi Albert és Bruckner Győző irányításával 
1937-ben nyerte el a PhD címet. A háború 
alatt Földi Zoltán mellett a Chinoin-ban 
dolgozott. 1945-ben visszatért Szegedre,

ahol a Szerves Tanszéken a Budapestre 
meghívott Bruckner Győzőt követi az Inté
zet élén 1949-ben. 1957-től 1965-ig az 
MTA Sztereokémiái Kutatócsoportját ve
zette, majd Kanadába távozott, ahol az 
Université Laval (Québec) professzoraként 
tevékenykedett. 1969-től az USA-ban a 
WVU (Morgentown) professzoraként, 
majd emeritus professzoraként dolgozott a 
közelmúltban (2000. november 3.) bekö
vetkezett haláláig.

Tudományos karrierének első szakasza 
(1945-1960) egybeesett az elméleti szerves 
kémia robbanásszerű fejlődésével (kötésel
mélet, reakciómechanizmus kutatás, szte
reokémia). Utóbbi kettőnek maga is alkotó 
részese volt. Eredményeivel, a 25,6-dibróm- 
kolesztán-koprosztán átmenet vizsgálatával, 
a nyíltláncú 1,2-aminoalkoholok acilván- 
dorlása mechanizmusának tisztázásával -  
Burckner Győzővel közösen -  majd a tisztá
zott mechanizmusú acilvándorlás fellépté
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A magyar vegyipar és kémiatudomány

nek, ill. elmaradásának értelmezésével je
lentősen hozzájárult a főként Barton által 
kidolgozott „konformációs analízis” elmé
letének kifejlődéséhez. Ezen eredményekre 
építve a tropán alkaloidok térszerkezetének 
tisztázását és részben szintézisét valósította 
meg munkatársaival. Munkássága e helyen 
nem részletezhető. Az USA-ban Szent- 
Györgyivel közösen a C-vitamin kémiájával 
és biokémiájával kapcsolatban ért el jelen
tős eredményeket.

Dinamikus egyénisége, kiváló nyelvkész
sége (német, angol, francia, román) segítet
te aktív tudományos közéleti tevékenységét: 
a Szegedi Egyetem rektora (1951-1954), az 
MTA levelező (1951), majd rendes tagja 
(1955), kétszeres Kossuth-díjas (1950, 
1954), a Szegedi Egyetem díszdoktora 
(1994), a Magyar Kémikusok Egyesületé
nek (1945-), valamint a svájci, angol, ame
rikai, kanadai kémiai társaságok tagja, a 
Tetrahedron folyóirat szerkesztő bizottságá
nak tagja. 1956-ig a Magyar Kémikusok 
Egyesülete alelnöke volt.

Kimagasló pedagógus volt. Az évszázad 
közepén szokásos -  a szerves kémiát szén
vázak szerinti -  oktatási elv alkalmazása he
lyett a funkciós csoportok szerinti tárgyalást 
vezette be és erre épült magyar és német 
nyelven megjelent „Szerves Kémia” című 
tankönyve, mely 2 600 irodalmi hivatkozás
sal ma is kiválóan használható kézikönyv.

Hallgatóival a szokásos professzor-hall
gató viszony helyett igen közvetlen kap
csolatot épített ki. Előadásainak légköre a 
kivételes felkészültségű tudósnak a fiatal, 
leendő szakemberek iránti felelősségét su
gározta. Magával ragadó stílusa sok fiatalt 
késztetett arra, hogy szűkebb szakterületé
ül a szerves kémiát válassza.

Példakép volt mindannyiunk számára, 
akik olyan szerencsések voltunk, hogy 
közvetlen munkatársaiként dolgozhattunk. 
Lényeglátása, rendkívüli memóriája, nap
rakész irodalmi ismeretei, a szakirodalom 
új eredményeinek kritikus értékelési kész
sége, s az új eredmények azonnali alkalma
zása azt eredményezte, hogy a nemzetközi

Kiss A. Sándor a Magyar Magnézium Társaság elnöke 75 éves
M ottó: Anyám, az álm ok nem  hazudnak

Sághi Kiss András, a törökverő katona, aki 
1556-ban kapta a nemességet, a vezekényi 
csatában tanúsított vitézségéért nem gon
dolta, hogy egy késői utóda, a magnézium 
biokémiájának „megszállott” kutatója lesz. 
Hogyan is gondolhatta volna, amikor a 
magnéziumot, illetve annak első vegyüle- 
tét, a magnézium-szulfátot, csak 1695-ben 
ismerte fel Grew az angliai Epson város ke
serű vízében, míg a fém magnéziumot csak 
1831-ben állította elő Bussy.

A törökverő vitéz utóda, Kiss A. Sándor 
Orosházán, 1925. szeptember 9-én szüle
tett, mint „vásárfia”. Ugyanis Orosházán 
ekkor volt az első kirakodó vásár. Édesap
ja Kiss András, a jó nevű kőművesmester, 
édesanyja Fazekas Etelka volt, mindannyi
an ősi evangélikus család tagjai. Nevében 
az „A” betű az ősi András névre utal.

Az ifjú Kiss az iskoláit az orosházi evan
gélikus elemi és az állami polgári iskolák
ban végezte, illetve a mezőgazdasági kö
zépiskolában érettségizett 1943-ban. A ké
mia iránti vonzalma rejtetten, már kisisko
lás korában megnyilvánult az állandó „pa- 
tikus-f ’ játszás formájában. IV. elemi isko
lás korában, a tanítója kérdezte az osztály
tól: ki tudja, hogyan készül a szappan? O 
elmondta, hogy lúgkővel kell az avas zsírt

főzni és a végén sót is kell hozzá adni, 
hogy a szappan elváljon a lúgjától. Honnan 
tudod ezt? -  volt a tanító úr kérdése. Nagy
anyámnak segítettem tüzelni a katlanba, 
amikor a szappant főzte és akkor figyeltem 
meg. „Na, Sanyi, te lehet, hogy olyan koty
vasztó féle vegyész leszel” -  mondta Or
bán János tanító úr. Ekkor hallotta először 
a vegyész szót, de nem tudta mit is jelent.

A polgári iskolában Vidor tanár úr szeret
tette meg vele a kémiát, majd a mezőgazda- 
sági középiskolában Gulyás tanár úr „asz- 
szisztense”-ként segédkezett a kísérletek be
mutatásában. Ettől kezdve szeretett volna 
vegyész lenni. Ez akkor csak álom volt, mert 
abban az időben csak gimnáziumi érettségi
vel lehetett valaki vegyészhallgató. így azu
tán 1943 őszén a budapesti József Nádor 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
(Műegyetem) Mezőgazdasági és Állatorvosi 
Karára iratkozott be. Itt Doby Géza profesz- 
szomál, a növényi biokémia nagy öregjénél 
és Kégl László tanársegédnél ismerkedett a 
talaj- és növénykémia rejtelmeivel.

Az 1944. évi bombázások miatt szülei ha
zahívták és Orosházán, az Aradi úti állami 
iskolában, mint iskolavezető tanító oktatott. 
Tanítói munkáját jellemezhetjük azzal a tény
nyel, hogy egy akkori tanítványa, egy Er

tudományos életben az érdeklődés hom
lokterében álló kutatási területeken ered
ményeinkkel mindig az élvonalban vol
tunk. Személyes példájával bennünket is 
arra késztetett, hogy a tudományos ered
mény érdekében rendkívüli áldozatokat is 
hozzunk. Mellette megtanultuk -  és azóta 
sem felejtettük el -  milyen nemzetközi sí
kon az élvonalban lenni túlzott önbizalom 
és kisebbrendűségi érzés nélkül.

Azzal tisztelt meg, hogy egyik legutóbbi 
dolgozata („The power of observation”, 
Tetrahedron 55 (1999) 7391.) különlenyo
matát nekem is dedikálta. Rendkívül érde
kes dolgozat. Sokat árul el a XX. század 
szerves kémiájáról, Fodor Gáborról.

Mi, volt munkatársai közül sokan, gyak
ran észrevesszük magunkon tanítómeste
rünk hatását, de úgy gondolom, hogy raj
tunk keresztül a mi tanítványaink tevékeny
ségében, számukra észrevétlenül is hat Fo
dor Gábor új és új eredményekre sarkaló 
nyughatatlan szelleme.

Tóth József

délyből menekült család Zoli fia 1990-ben 
Máramarosszigetről Orosházára látogatott, 
felkereste őt és megköszönte a tanultakat.

A vegyészi pálya akkor nyílt meg előtte, 
amikor különbözeti vizsgával megszerezte 
a gimnáziumi érettségit is. így azután 
1946-ban beiratkozott a Szegedi Tudo
mányegyetemre, mint „újrendszerű ve
gyész”. Itt már első éves korában Bácskay 
Gyula adjunktus, a hallgatói laboratórium 
oktatója felismerte képességeit és a „sab
lon laborból” kiemelte és saját laborjában 
foglalkoztatta. Később Szabó Zoltán pro
fesszor, akadémikus vette magához a „spe
ciális” laboratóriumába, és ott készült pá
lyamunka dolgozata (ma TDK-nak monda
nánk) első díjat nyert.

Az Egyetem elvégzése után, Szabó akadé
mikus ajánlásával a Veszprémi Vegyipari 
Egyetem Analitikai Tanszékére nevezték ki 
tanársegédnek. Itt műszeres analitikát okta
tott, labort vezetett és bekapcsolódott a kuta
tásba. Ekkor jelent meg első dolgozata a Ma
gyar Kémiai Folyóiratban, a cianidos galván- 
fürdők analízisére kidolgozott eljárásáról.

1955-ben Keresztes Mátyás főmérnök, a 
nitrogénipar nagy öregje meghívására elfo
gadta a Borsodi Vegyi Kombinát (Kazinc
barcika) Központi laboratóriumának veze
tését. Itteni munkásságát a műszeres anali
tika (dead stop titrálás) és a műtrágyakuta
tás jellemezte. Kutatási eredményei a 
Zeitschrift für Analitische Chemie-ben és a
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Magyar Kémikusok Lapjában jelentek 
meg. Ugyancsak itt írta a Műszaki Kiadó
nál megjelent Nitrogénipari elemzések c. 
könyvet, mely a nitrogén-műtrágyagyárak 
laboratóriumi kézikönyve lett (1964).

A gyári kutatás mellett a Putnoki Mező- 
gazdasági Fó'iskolán másodállásban (az is
kola alapításától, 1962-tól annak megszű
néséig, 1974-ig) az Agrokémia c. tárgy ta
nára volt. Itt 4 főiskolai jegyzete jelent 
meg. Tanítványai szerető tiszteletét mutat
ja, hogy a 30. éves találkozójukra meghí
vással keresték meg.

1967-ben Körtvélyes István, a későbbi 
vezérigazgató megbízta egy agrokémiai ku
tatási osztály és kísérleti telep szervezésével 
és vezetésével. Az osztály kutatása a gyár 
profiljának megfelelően három lábon állt, 
úm. műtrágya, műanyag és növényvédőszer 
irányzattal.

A műtrágyakutatásnál az ammónium-nit- 
ráthoz adott dolomit adalékkal bevitt mag
néziumnak a gyártási és növénybiológiai 
hatása keltette fel a figyelmét és ettől kezd
ve a magnéziumkutatásra specializálta ma
gát. E kutatásairól publikált eredményei 
alapján 1972-ben Pecznik János professzor 
meghívta, hogy e témából doktoráljon nála. 
Később (1974) a nitrogén- és magnéziumos 
műtrágyák növénybiológiai és biokémiai 
szerepe témából a mezőgazdasági tudomá
nyok kandidátusa fokozatot nyerte el.

Katalitikus hidrogénezés

A hidrogénezés a katalitikus reakciók kö
zül az egyik legszélesebb körben tanulmá
nyozott terület. Első művelői a századfor
dulón már lerakták az alapokat, gondolok 
itt elsősorban Sabatier munkásságára.

Magyarországon Varga József tevékeny
ségét kell első helyen megemlíteni, aki a sze
nek cseppfolyósítását valósította meg katali
tikus hidrogénezéssel. Ezt a nagy hőmérsék
letű és nyomású, a szénben lévő nagy mole
kulatömegű, főleg kondenzált aromás ve- 
gyületek telítésén és hasításán alapuló reak
ciót, az ún. Bergius-eljárást fém és fémoxid 
katalizátorokkal próbálták végrehajtani. Var
ga József 1928-ban a Brennstoff-Chemie cí
mű folyóiratban számolt be arról, hogy tatai 
eocén-barnaszénből folyékony halmazálla-

1971-ben Vittel-ben (Franciaország) tar
tott I. Nemzetközi Magnézium Szimpóziu
mon figyelt fel a magnéziumos növény-bio
kémiai kutatásaira Durlach professzor (Pá
rizs), a Nemzetközi Magnézium Társaság 
(SDRM) elnöke, fgy került sor 1973-ban 
Győrben Kuli Vilma főorvos által rendezett 
1. Magyar Magnézium Szimpóziumra. Ezen 
Durlach professzor előadásában többek kö
zött ezeket mondotta: „magnéziumos nö
vénybiokémiai kutatás elkezdője és megte
remtője Kiss A. Sándor, magyar kutató volt.” 

A hazai és külföldi folyóiratokban köz
zétett kutatási eredményei mellett a „BVK 
Agrokémiai Tájékoztató” c. negyedéven
ként (a Magyar Mezőgazdaság melléklete
ként) megjelenő kiadványban számoltak 
be az agrár szakembereknek a legújabb és 
aktuális eredményekről. A kiadvány elindí
tó szerkesztője volt 10 éven át.

1987-ben, 62 éves korában nyugdíjba 
ment, de még 5 évig a BVK és a Szarvasi 
Öntözési Kutató Intézet tudományos tanács
adója volt. 1992-96 között a JATE Biokémi
ai Tanszékén a Magnézium biokémiája c. 
rendkívüli tárgy vendégprofesszora volt.

Munkásságát 2 önálló és 5 társszerzős 
könyv (magyar és angol nyelven), több mint 
300 dolgozat és 7 szabadalom mutatja.

A Magyar Kémikusok Egyesületének 
1949-től tagja. 1989-ben az Egyesület égi
sze alatt létrehozta a Magyar Magnézium

TUNGLER ANTAL*

potú hidrogénezett terméket sikerült előállí
tania. Dolgozatában hangsúlyozta, hogy a 
reakcióelegybe adagolt vas-oxid nemcsak 
kénmegkötőszer, hanem hidrogénező katali
zátor. Felismerése, hogy a vas oxid a reakció- 
elegyben lévő kénvegyületekkel szulfidot 
adva, méregre érzéketlen katalizátorként 
működik, onnan eredeztethető, hogy a fakát
rány hidrogénezése lassabban ment, mint a 
kőszénkátrányé, holott az utóbbi kéntartal
ma nagyobb volt. Varga professzor tovább 
ment, ismert mennyiségű kén adagolásával a 
reakció folyamán alakította ki azt a szulfid 
katalizátort, melyre a hidrogénezésnél szük
ség van (ld. e számunk 37. oldalán).

Ezt a felismerését hasznosító eljárásokra 
több országban, így Németországban és

Társaságot, melynek immár harmadszor 
megválasztott elnöke. 1972-87 között az 
MTA Miskolci Akadémiai Bizottság Agro
kémiai szekció titkára volt. 1990 óta a Nem
zetközi Magnézium Társaság (SDRM, Pá
rizs) és 1992-től a Román Biomineral Tár
saság tiszteletbeli tagja. 1995-ben a New 
Yorki Tudományos Akadémia fogadta tag
jául. 1996 óta a Magnesium Research, illet
ve 2000-től a Biuletyn Magnezologiczny 
folyóiratok szerkesztőbizottsági tagja.

Az általa vezetett társaság 2 évente rende
zi meg a Magyar Magnézium Szimpóziumot 
(eddig hatot) és 1998-ban a Budapesten tar
tott 6. Európai Magnézium Kongresszust is 
elnökletével szervezték meg. Ezen túlmenő
en az összes nemzetközi magnézium szim
pózium tudományos bizottságának tagja.

Jelenleg, mint nyugdíjas, 6 kutatási team 
irányító koordinátora, melyek mindegyike 
agrár és humán magnéziumos problémák 
feldolgozásával foglalkozik. Aktivitását a 
kutatói fáradhatatlanság jellemzi.

Kiss A. Sándor a 75. évét töltötte be, a 
Magyar Kémikusok Egyesületének 51 éve 
tagja, a Magyar Magnézium Társaságnak 
11 éve alapító elnöke. Ebből az alkalomból 
további munkájához erőt és egészséget kí
vánva köszöntjük.

Kiss István

Angliában is szabadalmi oltalmat nyert és el
járását sikerült ipari méretben is megvalósíta
ni. A kőolaj-feldolgozó iparban manapság 
egyre fontosabbá váló hidrogénező kénmen
tesítési eljárások az ún. Varga-effektust alkal
mazva szulfidkatalizátorokkal dolgoznak.

Varga József három helyen is dolgozott 
egy időben: a Budapesti Műszaki Egyetem 
Kémiai Technológiai Tanszékén, a Veszpré
mi Vegyipari Egyetem Ásványolaj és Szén
kémiai Tanszékén és az annak idején Péten 
működő Nagynyomású Kísérleti Intézetben. 
Az ötvenes évek elején szabadalmaztatták a 
később Varga-eljárásnak nevezett hidrokrakk 
eljárást. Ennek az a felfedezés volt az alapja, 
hogy a nagy mennyiségű aszfaltént, ként és 
vákuummaradékot tartalmazó olajok közép
nyomáson is meghidrogénezhetőek, s így le- 
bonthatóak, ha a nyersanyagot közép- vagy 
könnyűolajjal és néhány százalék katalizátor
ral együtt vezetik át a reaktoron. A NAKI 
pétfürdői telepén kísérleti üzemet építettek és 
üzemeltettek ezzel az eljárással, majd Né
metországban, Böhlenben üzemi léptékben 
is használták az eljárást.

A NAKI kutatói több más hidrogénezé- 
si, illetve rokon eljárást dolgoztak ki, ilyen* Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Kémiai Technológia Tanszék
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volt például a rézkromittal végzett zsíral
kohol előállítás, a módosított reformáló 
platinakatalizátort alkalmazó N-izopropil- 
anilin gyártás, a Raney-nikkeles szorbitol 
előállítás és az oxo-szintézis, amit homo
gén katalitikus reakcióban kobalt-karbonil 
komplexszel végeztek.

A másik műegyetemi tanszék a Szerves 
Kémiai Technológia volt, ahol hidrogénezé- 
sekkel kapcsolatos munka folyt, aminek 
megindítása Csűrös Zoltán nevéhez fűző
dik. O már a negyvenes években felismerte, 
hogy a gyógyszeriparban fontos szerepük 
lesz a szuszpenziós hidrogénező katalizáto
roknak, például a váz-nikkelnek. Erre a té
materületre az elkövetkező években csoport 
alakult Petró József vezetésével. A kutatás 
az ipari megbízások teljesítésétől kiterjedt 
az elméleti vonatkozások tisztázására szol
gáló vizsgálatokig. Több olyan egyedi be
rendezést építettek, amelyek a nikkelkatali
zátorok, elsősorban a Raney-nikkel vizsgá
latára szolgáltak. Ilyen volt a termodeszorp- 
ciós berendezés és a mágneses mérleg. Az 
előbbit a katalizátorok hidrogéntartalmának 
mennyiségi és minőségi jellemzésére, az 
utóbbit az aktív ferromágneses fémtartalom 
mértékének és diszperzitásának meghatáro
zására használták. Számos hidrogénezési és 
katalizátorkészítési eljárásra vonatkozó sza
badalom született a csoportban. Ezt az ered
ményes munkát azzal magyarázhatjuk, 
hogy a hidrogénezési, főleg szelektivitásu
kat tekintve különleges eljárások kidolgozá
sa együtt folyt az ezekhez alkalmazható ka
talizátorok készítési módszereinek fejleszté
sével. Több katalizátorgyártási és hidrogé
nezési technológiát ipari léptékben megva
lósítottak és még ma is használnak. Ilyenek 
a promoveált Raney-nikkel és az aktívszén-

hordozós palládiumkatalizátorok előállítá
sára szolgáló eljárások.

A csoport tagjai ma már nem dolgoznak 
együtt, van aki a Szerves Kémiai Technoló
gia Tanszéken maradt, van aki más BME 
tanszéken dolgozik és van aki külföldön 
folytatja a tevékenységét (ETH Zürich). Egy 
közös dolog megmaradt, hogy továbbra is a 
katalitikus hidrogénezéssel foglalkoznak.

A katalitikus hidrogénezés több más hazai 
intézet és vállalat kutatási profdjában is sze
repel (SZEVIKI, MÓL, Richter, Chinoin, 
Egis, MTA KKK, Szegedi Egyetem, Veszp
rémi Egyetem, Debreceni Egyetem). A két 
utóbbinál a homogén, átmenetifém komplex 
katalízis területén dolgoznak a kollégák.

Kiemelendőnek tartom a SZEVIKI-ben 
korábban Zöllner Gyula nevével fémjelzett 
eredményeket. A finomkémiai és intermedi
er ipar számára sok hidrogénezési technoló
giát fejlesztettek ki az intézetben. Az ipari 
kollégák mindig elismeréssel nyilatkoztak a 
„szevikisek” gyakorlati érzékéről, ami ab
ban nyilvánult meg, hogy a gyakran sanya
rú körülmények között is működő eljáráso
kat tudtak kifejleszteni, sőt működtetni. Jó 
példa erre a Raney-nikkel katalizátor beada
golására alkalmazott megoldás. A közis
merten pirofóros, különösen metanolból 
gyorsan megszáradó és így tűzveszélyes 
vázkatalizátor bemérésére azt a módszert 
használták, hogy a megfelelő mennyiségű 
vízzel borított katalizátort műanyag vödör
be mérték, majd ezt mélyhűtő szekrényben 
megfagyasztották. A katalizátortömb köze
pébe egy megfelelő vastagságú kötéldarabot 
is befagyasztottak. A jégtömbbe fagyasztott 
Raney-nikkelt, miután a vödörből kihúzták, 
a kötélen belógatták a hidrogénező készü
lékbe a folyadékszint alá és hagyták felol-

HÍREK, ADATOK, INFORMÁCIÓK
XXXII. Nemzetközi Kémiai Diákolimpia
(Koppenhága, 2000. jú lius 2-11.)

A Diákolimpiát a Dán Kémiatanárok Egye
sülete szervezte, a versenyen 53 országból 
208 diák indult. Megfigyelőket küldött és 
egy-két éven belül a versenyben is részt 
vesz majd Izland, Türkmenisztán és Üzbe
gisztán. Az utóbbi évtizedekben az olimpi
án résztvevő országok száma dinamikusan 
növekszik. Európából gyakorlatilag minden 
ország küldött csapatot, csak Portugália, Iz- 
land (utóbbi nem sokáig már) és az apróbb, 
fiatal balkáni államok hiányoznak. Ameri
kából 8, Ázsiából 13, Ausztráliából és Óce
ániából 2 csapat érkezett. Afrikából eddig 
még nem voltak résztvevők, de Egyiptom

már elküldte megfigyelőit. A fejlettebb, na
gyobb nemzetek közül már nagyon kevesen 
hiányoznak (Japán, Izrael, Dél-Afrika), te
hát a növekedés már nem tarthat soká.

A feladatok színvonala az utóbbi évek 
tendenciáinak megfelelően csökkent. Nem 
voltak a diákok kreativitását igazán próbára 
tevő kérdések, eléggé tankönyvszagú kér
déseket kaptak a versenyzők. A pontok 40 
százalékát kitevő gyakorlati forduló öt órája 
alatt két gyakorlatot kellett végrehajtani. Az 
első egy szervetlen szintézis volt, amely 
után a várt termék egy kézhez kapott mintá
ját permanganometriásan és jodometriásan

vadni, a katalizátor így bekerült a reakció- 
elegybe, anélkül, hogy a levegővel érintke
zett volna, egy cseppje sem ragadt fel a ké
szülék falára, hogy ott később bajt okozzon.

ÖSSZEFOGLALÁS

Tungler Antal: Katalitikus hidrogénezés

A katalitikus hidrogénezéssel foglalkozó ha
zai kutatóhelyekről ad rövid leírást. A Buda
pesti Műszaki Egyetemen működött két is
kola tevékenységét ismerteti, a Varga József 
nevével jelzett, a Kémai Technológia Tan
széken, a Csűrös és Petró professzorok ne
vével jelzett a Szerves Kémiai Technológia 
Tanszéken dolgozott. Ezeken kívül a SZE- 
VIKI-ben Zöllner munkájáról tesz említést.

[Magy. Kém. Lapja, 56, 48 (2001)] 

SUMMARY

A. Tungler: Catalytic Hydrogenation

The paper gives a short description about 
the Hungarian laboratories working on cat
alytic hydrogenation. The activities of two 
schools are involved at the Technical Uni
versity of Budapest (presently Budapest 
University of Technology and Economics), 
the one was famous about professor József 
Varga, at the Department of Chemical 
Technology, the other about professors Zol
tán Csűrös and József Petró at the Depart
ment of Organic Chemical Technology. 
Besides the work of Gyula Zöllner at the 
Research Institute for Organic Chemical 
Industry is mentioned.

is titrálniuk kellett. A második gyakorlat 
egy egyszerű szerves szintézis volt. Mind
két gyakorlatban a feladatok szerzőinek egy 
új, szellemes fecskendős szűrési módszerét 
kellett alkalmazni. A módszer olcsó és prak
tikus, de hosszadalmas leírása és a kipróbá
lás értékes perceket vett el a versenyzőktől. 
Az idő szerencsére csak egy magyar részt
vevőnek okozott gondot, ám ettől eltekintve 
mind pontosan, jól dolgozva a maximum 
környékén teljesítettek. Az elméleti forduló 
öt órája során hat feladat várt a versenyzők
re. Ezekben előfordultak szerves, fizikai és 
szervetlen kémiai témák egyaránt. Többször 
is fontos szerepet játszottak az egyensúlyi 
állandók -  ilyen feladat volt a talán legszel
lemesebb is, amely a szén-dioxid és a kar
bonátok oldódását járta körül. Kémikusok
nak szokatlan, de logikával megoldható kér
dés volt a DNS polimerázzal kapcsolatos.
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Középiskolás szinten messze eltúlzott hang
súlyt kapott a spektroszkópia, de ez várható 
volt az előkészítő feladatok alapján.

A feladatlapokat, valamint a válaszlapo
kat a kísérők fordították le az adott ország 
nyelvére. Még a fordítás előtt a tanárok al
kotta zsűrinek kellett az angol nyelvű fel
adatokat megvitatni, illetve végleges for
májukat kialakítani. A megvitatásra és a 
fordításra szánt idő meglehetősen szűkre 
volt szabva, vagy jobban mondva a felada
tok nem voltak tökéletesre csiszolt formá
ban. A két versenynapon a diákok és taná
rok természetesen szigorúan el voltak vá
lasztva egymástól. A tanárokat Koppenhá
gából Vejlébe, több száz kilométernyire 
költöztették el a kritikus időben. A résztve
vők programja a száraz versenynél jóval 
bővebb volt (kirándulások, tájfutás, előadá
sok) és igencsak jó hangulatúra sikerült.

A magyar diákok felkészültsége nem ha
gyott kívánnivalót maga után, remek ered
ménnyel tértek haza:

Gengeliczki Zsolt, ócsai Bolyai János 
Gimnázium (tanára Németh Hajnalka) 
aranyérmet (8. helyezés);

Rokob András, miskolci Földes Ferenc 
Gimnázium (tanára Endrész Gyöngyi) 
aranyérmet (9. helyezés);

Mátyus Edit, ELTE Apáczai Csere János 
Gimnázium (tanára Villányi Attila) ezüstér
met (41. helyezés);

Madarász Adám, ELTE Apáczai Csere 
János Gimnázium (tanára Czirók Ede) 
ezüstérmet (58. hely) szerzett.

A magyar csapat a nem hivatalos pont
versenyben a 4. helyen áll. Csupán Kína,

Oroszország és az USA került elénk a sor
ban. Ezzel a magyar csapat azt erősítette 
meg, hogy az elmúlt években elért eredmé
nyei nem véletlenül helyezik mindig az él
bolyba, sok más hasonló méretű és hagyo
mányú ország elé. Az olimpián a csapato
kat hivatalosan nem rangsorolják, csak 
egyéni verseny van. A versenyzők pontszá
mait összeadva kialakítható egy nem hiva
talos, országok közötti sorrend:

Kína 344,277
Oroszország 337,188
USA 320,546
Magyarország 319,274
Tajvan 317,308
Ausztria 312,611
Szlovákia 304,182
Fehéroroszország 302,59
Vietnam 300,914
Törökország 300,456

A magyar csapat kiválasztását és felkészí
tését az ELTE kémiai tanszékei végezték. 
A rendezők által küldött mintafeladatok és a 
verseny korábban rögzített témafelosztásai 
alapján a tanfolyamot tartotta és annak 
anyagát összeállította: Homonnay Zoltán, 
Igaz Sarolta, Kóczán György, Magyarfalvi 
Gábor, Szalay Roland, Szabó András és 
Sztáray Bálint. A csapat kísérői Magyarfal
vi Gábor és Kóczán György voltak. Tudo
mányos megfigyelőként elengedhetetlen se
gítség volt munkánkban Villányi Attila, az 
Apáczai Csere János Gimnázium tanára.

A diákok kiválasztása a bevált rend szerint 
működött. Év közben egy levelező tanfolya

A Richter Gedeon Alapítvány a Magyar Kémia Oktatásáért 
2000. évi díjazottjai

1999-ben a Richter Gedeon Rt. alapítványt 
hozott létre Richter Gedeon Alapítvány a 
Magyar Kémia Oktatásért néven azzal a 
szándékkal, hogy a társaság a magyarorszá
gi kémiaoktatásban és az azzal kapcsolatos 
ismeretterjesztésben közvetlenül vállalhas
son támogató szerepet. Az alapítvány fel
adatai közé tartozik a kémiában kiemelkedő 
eredményeket elérő diákok és tanárok felka
rolása, elismerése és díjazása, valamint a 
kémiaoktatásban bekövetkező változások 
figyelemmel kísérése, publikálása. Az ala
pítvány évente ,A Magyar Kémiaoktatásért 
Díjjal" négy kémiatanár kiemelkedő mun
káját jutalmazza. Az alapítvány céljainak 
megvalósítása érdekében három tagból álló 
kuratórium működik. A kuratórium elnöke 
dr. Ló'w Miklós, a Richter Gedeon Rt. főosz

tályvezető-helyettese, tagja dr. Jekkel Antal, 
a Nemzeti Szakképzési Intézet főigazgatója, 
titkára dr. Riedel Miklós, az ELTE TTK fizi
ka-kémia tanszék docense. A kuratórium a 
díjazottak kiválasztásához szükséges adato
kat pályázati formában szerzi be.

Az idei év díjazottjai jelentős szerepet töl
tenek be a kémiaoktatásban, a tehetséggondo
zás mellett tankönyvek, jegyzetek írásával is 
elősegítették a magasabb szintű képzés meg
teremtését. A Magyar Tudományos Akadé
mia Dísztermében 2000. december 1-jén ün
nepélyes keretek között Dr. Kónya Józsefié 
gimnáziumi tanár (Tóth Árpád Gimnázium, 
Debrecen) „Életmű D íj’’-bán, Kisszékelyi 
Gyuláné (Irinyi János Vegyészeti, Környezet
védelmi Középiskola és Szakmunkásképző, 
Budapest), Villányi Attila (Apácai Csere Já
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mon vehettek részt az érdeklődő diákok, ahol 
négy fordulóban a magyar középiskolai okta
tásban nem szereplő témákat ismerhették 
meg. Idén 58-an küldtek be megoldásokat.

A legtágabb, 25 fős olimpiai keretbe az 
Országos Középiskolai Tanulmányi Ver
seny és az év közbeni olimpiai levelező fel
készítés legjobbjait hívtuk be. Az első for
duló legjobb tíz fője vett részt a második, 
hat napos felkészítésen, és közülük került ki 
a csapat négy tagja. A felkészítések bőséges, 
egyetemi anyagot jócskán tartalmazó elmé
leti és gyakorlati továbbképzést jelentettek, 
amelyeket két öt órás zárthelyi dolgozat is 
dúsított. A négy csapattag utazás előtt még 
egy egynapos konzultáción is részt vett.

Szomorú hírrel is szolgált az olimpia, 
ugyanis a 2001-ben rendezést vállalt Cseh
ország Oktatási Minisztériuma megvonta a 
támogatást az olimpiától. Ezért a jövő évi 
verseny léte is kétséges volt. India utolsó 
pillanatban megpróbálkozik a rendezéssel, 
és úgy látszik, hogy megszerezték a szük
séges támogatást. Reméljük, hogy csekély 
tapasztalatuk (ez volt a második olimpia, 
ahol részt vettek) ellenére sikeres lesz a 
bombay-i olimpia. Véleményünk szerint 
Magyarországnak is meg kellene próbál
koznia a rendezéssel a közeljövőben. Ered
ményeink mindenképp feljogosítanak rá, 
szakmai hátterünk rendelkezésre áll.

Magyarfalvi Gábor

Dobogós olimpikonjainknak és felkészítő' 
tanárjaiknak gratulálunk.

A szerkesztőség

nos Gimnázium, Budapest), valamint Nagyné 
Horváth Emília (Bem József Általános Isko
la, Budapest) ,A Magyar Kémiaoktatásért 
Díj ”-ban részesültek. A díjakat - egymillió fo
rintot meghaladó összértékben - Bogsch Erik, 
a társaság vezérigazgatója adta át.

A Richter Gedeon Rt. - társadalmi szerep- 
vállalásának megfelelően -  elsősorban a ma
gyar egészségügyet és az oktatást támogatja, 
mely területek támogatására számos alapít
ványt hozott létre. A Richter Gedeon Rt. pá
lyázatokon és alapítványokon keresztül 
évente több millió forinttal segíti a fiatal ve
gyészmérnökök és gyógyszerészhallgatók 
továbbképzését éppúgy, mint a kémiában na
gyon tehetséges középiskolásokat. A társaság 
nemcsak a vegyész szakemberek képzését tá
mogatja, hanem jelen van a műszaki, az or
vosi, valamint a közgazdaságtudományi 
egyetemek támogatói között is az ország szá
mos pontján.

Beke Zsuzsa
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Tájékoztató az Exportképesség növelése tárgyú pályázat 
eredm ényhirdetéséről

A Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon 
Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szö
vetsége (VDSZ) „Vegyész” Alapítványa ku
ratóriuma pályázatot írt ki az exportképesség 
növelése témában, a működő gyártási eljárá
sok korszerűsítése, vagy újak kidolgozása 
tárgykörökben, különös figyelemmel az eu
rópai uniós csatlakozás követelményeire.

A bíráló bizottság az ülését 2000. novem
ber 17-én tartotta. Résztvevők voltak: Szekér 
Gyula a kémiai tudomány doktora, címzetes

Hírek az iparból

Egis Rt.

Jelentősen bővült a forgalom az 1999. év
hez képest, főként az export, ezen belül is 
a FÁK országokba irányuló export bővülé
se miatt.

Humán Rt.

A többségi tulajdonos, az izraeli TEVA ki
vezetteti a tőzsdéről a gödöllői cég részvé
nyeit, és ezért ajánlatot tesz a kisbefekte
tőknek a birtokukban lévő mintegy 16%- 
nyi részvényre.

Hűmet Rt.

A tengerentúli humán kísérletek finanszí
rozására alaptőkeemelést terveznek. A vár
ható tőkeigény 3-500 MFt. A társaság ve
zérigazgatója, Civin János 2,5 millió saját 
részvényt értékesített a Hűmet Kft.-nek, 1 
forintos áron. Ezzel tulajdona 4404 rész
vényre csökkent.

ICN Hungary Rt.

2000-ben 13,2 Mrd forint árbevételre és kis 
veszteségre számítanak. Ez sokkal jobb, 
mint az 1999-es 6,1 Mrd-os forgalom mel
letti 5,2 Mrd-os veszteség. A 2002-es ter
vek: 49 MUSD forgalom és 5 MUSD nye
reség. Az anyavállalattól kapott 4-5 millió 
dolláros kölcsönnel próbálják a termelőket 
rávenni a mákgubó termesztésére, szerző
dés keretén belül. Az ICN Inc. felvásárolta 
a bankoktól a cég 10 Mrd forintnyi hitelál
lományát, 25 éves visszafizetésre. Nincs hír 
a 25%-nyi ÁPV Rt. tulajdon helyzetéről.

egyetemi tanár, és Simon Pál a kémiai tudo
mány kandidátusa, címzetes egyetemi tanár.

A pályázatra három pályamunka érke
zett be. A benyújtott pályázatokból kettő 
iparilag megvalósult eljárás. A pályázatok 
mindegyike színvonalas alkotás.

/. díj: 250 000 Ft díjazással 
AXANIT gombaölőszer termékcsalád 
Szerzői: Nagy Lajos, Szabó Géza, 

Diószeginé Eichhardt Erzsébet 
Nitrokémia 2000 Rt.

Pannon Pharma Kft.

Tél elején beindult a termelés a cég 
pécsváradi üzemében. A beruházás fél mil
liárd forintba került. Ezzel az eddigi pécsi 
üzem mellett további, szilárd gyógyszer
formákat gyártó bázis jött létre. A licence- 
ket az Egis-től és a Richter Gedeontól vá
sárolták, de bérmunkát is végeznek a mál
tai Pharma Med gyógyszergyárnak. Ter
mékeik egy részét exportálják.

Phylaxia Pharma Rt.

Az 1999 évi konszolidált mérleg szerint a 
tőzsdén lévő cégcsoport vesztesége közel 
1,2 Mrd forint, a belföldi értékesítés 2,2 
Mrd, az export 0,2 Mrd forint volt, az üze
mi tevékenység is több mint fél Mrd forint 
veszteséget mutat. A szeptember végi köz
gyűlésen alaptőkeemelést hajtottak végre a 
saját tőke terhére és ezzel 8 szállító követe
lését részvényekre váltották.

Richter Gedeon Rt.

Kutatási együttműködési megállapodást ír
tak alá a német Merck KGaA céggel az 
iszkémiás stroke gyógyítására szolgáló mo
lekula megtalálására és kifejlesztésére. Az 
első tesztet a Richter nagy áteresztőképessé
gű szűrővizsgálati rendszere végzi, majd ezt 
követi a Merck további tesztelése. A Merck 
csoport több mint 5 Mrd euro éves árbevé
telt produkál 48 országban működő közel 
200 vállalatában. Ennek központja a Merck 
KGaA, melynek tulajdonosa 74%-ban E. 
Merck, a Merck család képviseletében. A 
céget egyébként 1668-ban alapították, a 
Richterhez hasonlóan, mint patikát.

II. díj: 180 000 Ft díjazással 
Hidegen felhasználható építőipari bitu

menes segédanyagok fejlesztése és kísérle
ti gyártása

Szerzői: Bondár Imréné, Horváthné dr. 
Fantó Erika, Durgó Rudolf, Erki Attila 

MÓL Rt. Zalai Finomító
III. díj: 140 000 Ft díjazással 
Környezetbarát, gazdaságos növényi ke

nőolaj
Szerzői: dr. Fodor József, Gátai Tamás, 

dr. Jánosi László
Szent István Egyetem, Gödöllő

Sz.G.

Kiváló értékeléssel, csupán marginális hi
bajegyzékkel esett át az Ednyt gyártás a finn 
hatóság GMP (helyes gyártási gyakorlat) el
lenőrzésén. A háromnapos szemle átfogta 
az alapanyag beszerzéstől a kiszállításig a 
teljes folyamatot. A Richter honlapját a 
Camation Research a legjobb 10 magyar 
közé sorolta. A 100 legnagyobb magyar vál
lalkozás közül még mindig csak 61-nek van 
saját web oldala a világhálón.

A Növényüzemben a GMP előírásoknak 
megfelelő légtechnikát alakítottak ki és egy
ben javították a környezetvédelmi helyzetet 
is: a vákuumgépeket kicserélték, az új gépek
nél az elszívott oldószert kondenzálják. 2000. 
október 1-től Szombathelyi Zsolt lett a kutatá
si igazgató és Greiner István az általános he
lyettese, aki egyben a Kémiai-biotechnológi
ai kutatási-fejlesztési főosztály vezetője is.

Várhatólag 15%-kal növekszik 2000-ben a 
FÁK országokba az értékesítés az előző év
hez képest, ezzel kb. egyforma arányúvá vá
lik a forgalomban a hazai, a keleti és a nyuga
ti piac. A 2000 éves eredmény a tervek köze
lében alakul, elemzők szerint azonban 17-20 
Mrd forint is lehet, ami az 1997-es szintet je
lenti forintban. Októberben a Richter megvá
sárolta az 1998 óta felszámolás alatt lévő és a 
szomszéd területen működő Magnezitipari 
Rt. telephelyét. A hosszú távú elképzelések 
szerint a hatóanyaggyártás Dorogra koncent
rálódik, a kiszerelt késztermék gyártás, a K+F 
és az adminisztráció pedig Kőbányára. Az új 
területre gyártóegységet nem terveznek.

Magyar Olaj- és Gázipari Rt.

Arany fokozatú, a „Magyar Olajiparért” ki
tüntetést kapott Jákob Károly, Adászné Szűts 
Anna, Kun János, Tóth Józsefhé, Minarikné 
Marczona Mariann, Kőműves Géza, Bari 
Zsolt, Bakó Sándor, Pénzes Lászlóné, Ló'vey 
József, Horváth Ferenc és Szabó Józsefhé.
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Jóváhagyta a Szlovák Köztársaság Monopó
liumellenes Hivatala a Slovnaft szlovák rész
vényvásárlási ügyletet, azzal a feltétellel, 
hogy a jelenlegi 333 Slovnaft-MOL töltőállo
más darabszáma 2004 végéig nem növelhe
tő, illetve ha új épül, akkor azonos kapacitá
sú régit el kell adni vagy megszüntetni.
Az októberi közgyűlésen határozatot hoztak 

a gázüzletág leválasztásáról három rész for
májában: szállítás, tárolás és kereskedelem. 
Az első kettőre két, 100%-ban MÓL tulaj
donban lévő társaságot hoznak létre, ezek ed
dig is nyereségesen termeltek. A kereskede
lem egyértelműen veszteséges, ezt is külön 
társaságba szervezik. Megváltoztatták a fel- 
vásárlási szabályokat: ezen túl 2%-nál na
gyobb részvényhányad megszerzését már be 
kell jelenteni, 25% felett pedig az összes 
részvényre nyilvános vételi ajánlatot kell ten
ni, minimum az előző év legmagasabb tőzs
dei árán. Érvényben maradt a 10%-os szava
zati korlát is, tehát bármekkora is a tulajdoni 
hányad, csak ennyivel lehet szavazni. Beke
rült az Igazgatóságba Csányi Sándor az OTP 
Bank vezérigazgatója, és Andrási Miklós, az 
APV Rt. vezérigazgató helyettese.

Tiszai Vegyi Kombinát Rt.

Központosították a beszerzést, de az egyes 
üzletágak nagyobb önállóságot kaptak az 
új szervezeti felépítés szerint. Busku Bélát, 
a lineáris polietiléngyár eddigi vezetőjét a 
műszaki és szolgáltatási területet felügyelő 
vezérigazgató helyettessé nevezték ki.

Hungárián Oil Recycling Rt.

24 kt/év kapacitású fáradtolaj-feldolgozó 
üzem építését tervezi a cég Kápolnásnyé- 
ken. Amennyiben a szükséges engedélye
ket tavaszra sikerül beszerezni, az üzem év 
végével elindulhat. Az üzem értéke közel 1 
Mrd forint, a technológiát a világon 90 ha
sonló üzemben használják. A Hungárián 
Oil Recycling Rt. négy magyar magánrész
vényes tulajdonában van.

Stavrochem Kft.

Az orosz Lukoil és a német Mg Chemag 
AG 50-50%-os tulajdonában lévő és az 
orosz tulajdonos kemény polietilénjét for
galmazó kereskedő cég 1999-ben 63,4, 
2000-ben 200 MFt adózott nyereséget ért el.

Nitrokémia Vegyipari Rt.

Az idén már várhatóan nyereséges lesz a kör
nyezetvédelmi károk elhárításával megbízott 
cég. Jelenleg a tartálypark értékesítésével

mkl

foglalkoznak. Várhatóan 2001-ben ezt a cé
get is egészében értékesítik, mivel további ré
szek leválasztására nincs már szükség.

Framochem Francia-Magyar Finom
kémiai Kft.

Felvásárolta az eddigi többségi tulajdonos, 
a francia SNPE, a Sofigexi SA leányválla
latán keresztül a BorsodChem Rt. 40%-os 
tulajdoni hányadát a cégben és így 100%- 
os tulajdonos lett. 1999-ben az árbevétel 3 
Mrd, a nyereség 1,3 MFt volt.

BorsodChem Rt.

Nem vonja vissza a japán Mitsui csoport a 
toluol-diizocianát (TDI) licencét, egészen ad
dig, amíg a menedzsment a helyén marad. 
Mint ismeretes 60 kt/év kapacitású üzem épül 
mintegy 35-40 Mrd forintért a BorsodChem 
Rt-ben. A gyártás 2001-ben indul, a teljes ka
pacitás 2002-re épül ki. A régióban csak a len
gyeleknek van egy 15 kt/év kapacitású üze
mük, a BC Rt. kapacitása a világ kapacitásá
nak 4%-a. Jelenleg több helyen épülnek TDI 
üzemek, mivel általános hiány van a termék
ből, jelentős áremelkedéssel. A társaság kö
zéptávú 1999-2001 fejlesztési programja a 
meglévő tevékenységi kör szerves, harmoni
kus fejlesztése mellett az izocianát kémiai üz
letág dinamikus fejlesztésére összpontosít. Az 
izocianát kémiai fejlesztések TDI, MDI, CO 
stb. -  eredményeképpen az árbevételen belül 
a nem ciklikus termékek meghaladják a cikli
kus jellegű termékek arányát. A fejlesztési 
program kitűzött céljait illusztráló fő termelő
kapacitás-változások a következők:

Megnevezés egység Jelenleg 2001
MDI t/év 45 000 55 000
TDI t/év - 60 000
CO m3/h 1 500 4 000
VCM t/év 190 000 220 000
PVC t/év 290 000 320 000

Graboplast Rt.

A cégcsoport év végi profitja 1,7-1,9 Mrd 
forint lehet. Beindult a kecskeméti Gra- 
boparket gyárban a parketta üzem.

Pannonplast Rt.

Nem éri el várhatóan a tervezett 2,3 Mrd fo
rintnyi profitot a holding. A magas olajárak 
miatt az év második felében nem csökkenő, 
hanem inkább emelkedő PVC árak követ
keztében az éves eredmény várhatóan 1,7- 
1,8 Mrd forintot ér csak el. A forgalom ez
zel szemben eléri, vagy meghaladja a terve

zett 26 Mrd forintot, ami 28%-os növeke
dést jelent az előző évhez képest. Megvásá
rolták a Punch (belga) cég két évvel ezelőtt 
épült székesfehérvári gyárát és Molding 
2000 Termelő Kft. néven üzemeltetik to
vább. A 300 dolgozó a Philips székesfehér
vári gyára számára állít elő alkatrészeket.

Polifoam Kft.

238 MFt-tal 754 MFt-ra emelték a tulajdo
nosok a cég alaptőkéjét. Egyidejűleg tulaj
doni átrendeződés is történt, mivel az egyik 
alapító a japán Furukawa Electric Со. 
17,7%-os teljes tulajdonát, míg a 
Pannonplast 8,4%-át értékesítette a német 
HT Troplast AG-nek. Ezzel a Pannonplast 
tulajdoni hányada 51%-ra csökkent, míg a 
német cégé 47%-ra nő. A japán tulajdonos 
adta a különleges technológiát a Polifoam 
alapításakor: a habosításhoz szükséges gázt 
fejlesztő speciális azodikarbon-amid és a tér- 
hálósítást végző dikumil-peroxid hatására a 
polietilén térfogatának 40-szeresére haboso- 
dik és a közismert rugalmas, széles körben 
hasznosítható, többféle színben kapható hab 
jön létre. A friss tőkét keleti terjeszkedésre 
kívánják felhasználni, amiben a japán alapí
tó nem akart részt venni. A Polifoam idei ár
bevétele eléri az 1,8 Mrd forintot.

Nikecell Kft.

Túlteljesítette 2000. évi bevételi tervét és
2001-ben 100 MFt-os beruházással növeli 
gyártó kapacitását a Nitrokémiából 1994- 
ben önállósodott cég. Kezdetben poliszti- 
rol habot, majd általában épületszigetelő 
anyagokat is gyártottak és a két német 
szakmai befektető az 51 %-ról ma már 100- 
ra növelte tulajdoni hányadát, míg ez alatt 
a forgalom megháromszorozódott.

Albuplast Rt.

Az izraeli tulajdonos, aki a Cipruson be
jegyzett Marlenco Investment által 90%- 
kal rendelkezik, 240 MFt-ra emelte az 
alaptőkét, a cég saját részvénytulajdona 
meg 10%-ra csökkent. A cég 1,45 Mrd-os 
árbevételt és 210 MFt-os adózás előtti 
eredményt vár 2000-re, fő profilja a reke
szek és műanyag ládák gyártása.

Phyola Kft.

A 2000 januárjában csődöt jelentett mosó
szer alapanyaggyártó cég két tulajdonosa a 
Phylaxia Pharma és a Caola-Alfa. A cég 
törzstőkéje 611 MFt, 170 MFt tartozással, 
de jó piaci pozícióval rendelkezik, mert a 
térségben csak jugoszláv mosószer alap
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anyaggyártó kapacitás van. Ennek ellenére 
eddig ezt nem tudták kihasználni és ez 
okozta a csődhelyzetet.

Henkel Magyarország Kft.

Ebbe a cégbe vonja össze a tulajdonos, a 
Henkel Central Eastern Europe Wien min
den hazai vállalkozását, így a Henkel Felü
letkezelő Kft.-t és a Schwarzkopf Profes- 
sional Kft.-t. Ezzel a cégcsoport árbevétele 
2000-ben akár 40 Mrd Ft is lehet, főként az 
export bővülése miatt. A 2000 évi beruhá
zások összege 400 MFt volt.

Cereol Növényolajipari Rt.

Két üzemben, Győrben és Nyírbátorban le
állították a termelést októberben, az előbbit 
be is zárják, utóbbi sorsáról 2001-ben dön
tenek. A növényolaj-termelés és finomítás 
Martfűn folyik. A termelés felét exportál
ják. 2000-ben félmilliárd Ft értékű környe
zetvédelmi és hatékonyságnövelő beruhá
zást hajtottak végre Martfűn. A cég alaptő
kéje 9,642 Mrd forint, 1999-ben az árbevé
tele 46,9 Mrd, eredménye 1 Mrd forint volt. 
Tulajdonosa 1992 óta a francia Cereol.

Agrolinz Kft.

A OMV osztrák vállalatcsoporthoz tartozó 
és műtrágya-kereskedelemmel foglalkozó 
társaság megvásárolta a Hydro Kft. agrár
ipari üzletágát. Utóbbi cég a Norsk Hydro 
norvég vállalatcsoporthoz tartozik és a mű
trágya-kereskedelmen kívül ellátta az 
anyavállat más termékeinek kereskedelmét 
is. Az egyesült cég több termékcsoportban, 
így kalcium-ammónium-nitrát, foszformű
trágyák, NPK műtrágyák termékeknél 
megközelítően 50%-os hazai piaci részese
déssel bír majd. Az Agrolinz Kft. a tulajdo
nosa egyébként az Agrokémia Kft. (Beled) 
és az Agrokémia Szolnok Kft.-nek is.

Magyar Alumínium Rt.

Összeolvadt a tulajdonos a tulajdonával. 
Szeptember végével bejegyezte a cégbíró
ság, hogy a hazai alumíniumipar meghatá
rozó tulajdonosa, a MAL Rt. összeolvadt 
az Ajkai Timföld Kft.-vel és az Inotai Alu
mínium Kft.-vel. A jogutód neve MAL 
Magyar Alumínium Termelő és Kereske
delmi Rt., jegyzett tőkéje a MAL Rt. eddi
gi 200 MFt-os alaptőkéjéről az egyesített 
vállalatok összesített 3 Mrd forintjára nőtt. 
Az összeolvadás révén a tulajdonosi össze
tétel változatlan és megegyezik természet
szerűleg a MAL Rt. eddigi tulajdonosi ösz-

szetételével: Alub Kft. 40%, Feedback 
2000 Kft. 30%, K.P.Zeusz Kft. 30%. Az 
összeolvadt társaság árbevétele 1999-ben 
30,8 Mrd forintot tett ki, eredménye 0,9 
Mrd forint volt.

Magyar Szabványügyi Testület

Augusztusban a három éves akkreditálási 
ciklus leteltével a Nemzeti Akkreditálási 
Testület felülvizsgálata rendben találta a 
Tanúsítási Titkárság tanúsító tevékenységét 
és az akkreditálási okirat érvényességét 
újabb három évre meghosszabbította. Ez az 
MSZ EN ISO 9000-s szabványsorozat sze
rinti tanúsításra vonatkozott, de egyidejűleg 
az MSZT TT kérte a 14 001-es, környezet
irányítási rendszerek tanúsítására is kiter
jeszteni azt, ez szintén sikerrel járt. Ezzel az 
MSZT az elsők között van a tanúsító szer
vek között Magyarországon, melynek a 
környezetirányítási rendszerek tanúsítására 
is akkreditált a tevékenysége (szintén az el
sők között volt a 9001 tekintetében is). A 
hazai 14 001 szerinti tanúsítványok száma 
2000 első félévéig számítva megközelítette 
a 130-at. Ebből az MSZT TT tanúsított 19- 
et, köztük a Dunastyr-t, a Columbián Tiszai 
Carbon Rt.-t, az Unilever Diversey divízió
ját, a vegyipari cégek közül.

Tauril Kft.

500 MFt-os beruházással gumikeverő üze
met helyeztek üzembe. Ezzel kétszeresére 
nőtt a kapacitás. Az új üzem 4500 t/év ke
veréket készíthet, ebből 2000 tonnát expor
tálnak. A magyar és német tulajdonú cég 
2000-ben 3,5 Mrd, 2001-ben 4 Mrd forint 
árbevételre számít.

Michelin cégek

55,6%-kal nőtt a forgalom 2000-ben a 4 
éve a Michelin csoport által megvásárolt 
Taurus cégeknél. Ennek indoka az 1999 
végéig megvalósított 37,3 millió dollárnyi 
beruházás. 2000-ben fejeződik be a buda
pesti gyárban a technológiai korszerűsítés 
és a kapacitásbővítés.

Növényvédőszeripari 
Szakmai Szövetség

8-10%-kal csökken 2000-ben a hazai 
növényvédőszer-felhasználás. Ezen belül a 
hazai gyártók aránya most már csak 15%, 
szemben a nyolcvanas években elfoglalt 
90%-os piaci részaránnyal. A felhasználás 
mélypontja 1995-ben volt, mikora 80 évek 
végéhez képest kb. 40%-ra esett vissza a

felhasználás, onnan kezdve fokozatos 
emelkedés volt megfigyelhető, amit a je
lenlegi megtorpanás követett.

Magyar Szeszipari Szövetség 
és Terméktanács

A 14 tagvállalat 57 Mrd árbevétel produkált 
1999-ben és ez 2000-re eléri a 65 Mrd-ot, fő
ként a jövedéki adó növelése miatt. A finom
szeszt gyártók közül a Győri Szeszgyár és Fi
nomító tulajdonosa az APV Rt., míg az oszt
rák Agrana és a belga Amylum tulajdonában 
van a szabadegyházai Hungrana Kft., ahol 
egyébként keményítőt, izocukrot és dextrózt 
is gyártanak. Ecetgyártással foglalkozik az 
óbudai Buszesz Élelmiszeripari Rt., mely az 
osztrák Mautner & Markhof tulajdonában 
van. Finomszeszből 48,1 millió hektoliterfok 
az éves gyártás, ennek 70%-a belföldön ke
rült felhasználásra, főként a gyógyszer-, koz
metikai és a vegyipar részére.

Új K+F adózás

A tervek szerint 2000-ben a K+F ráfordítá
sok 200%-a lesz költségként elszámolható 
a mai 120% helyett. 2002-re el akarják ér
ni, hogy a ráfordítás elérje a GDP 1,5%-át.

Hazai petrolkémiai 
részvény-rém-történet tényekben

1999 augusztus: a MÓL 19,6% TVK rész
vényt vásárol
2000 augusztus: a MÓL 3,2% TVK rész
vényt vásárol
2000 szeptember, a Milford Holdings 
24,7% BC Rt. tulajdont szerez.
Szeptember 20. Megdet N. Rahimkulov a 
Gazprom-érdekeltségű Általános Értékfor
galmi Bank elnök-vezérigazgatója, a 
Panrusgáz Rt. elnöke a Milford Holding ne
vében hangsúlyozza, hogy cége szakmai 
befektető és célja a BorsodChem hatékony
ságának növelése. Egyidejűleg rendkívüli 
BorsodChem közgyűlés összehívást kezde
ményez. írásban kérték a BorsodChem ve
zetését, hogy addig tartózkodjék a vállalat 
eszközeinek értékesítésétől. Felveti a veze
tőség személyes felelőségének kérdését is, 
és jogi lépéseket fontolgat. Kijelenti, hogy 
a Gazpromnak, ill. az érdekeltségébe tarto
zó vállalatoknak nincs Mól részvényük. 
Szeptember 21. a tőzsdén a MÓL, TVK és 
BC részvények kereskedését 3 napra leállít
ják. A MÓL 7% TVK részvényt vesz a BC- 
től (ezzel tulajdoni hányada 29,8%). Egyide
jűleg részvényvásárlási opcióval rendelkezik 
a (TVK tulajdonában lévő) Amerwind BV- 
től további 9,5%-os csomagra és a Magyar
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Kereskedelmi és Hitelbanktól is, aki szintén 
jelentős, 7,9% TVK részvénytulajdonos. To
vábbi opcióra van lehetősége a BorsodChem 
birtokában lévő részvényekből 7,5%-ra is. 
Szeptember 27. Rahimkulov szerint a 
Milford jogi lépéseket tesz a TVK részvé
nyek MOL-nak történt értékesítése semmis
sé nyilvánítására és a BorsodChem rendkí
vüli közgyűlésén az igazgatóság egyes tag
jainak leváltását fogja kezdeményezni. 
Október 3. A Mól kérésére a TVK rendkí
vüli közgyűlést hívott össze november 3-ra. 
Október 4. A BC Rt. igazgatósága bejelen
ti, hogy a MOL-nak és az MKB-nak eladott 
TVK részvényekből 2 Mrd forintnyi profit
ja keletkezett. A tulajdonukban maradt 
14,9%-nyi részvényre a MÓL és a TVK tu
lajdonú Amerwind BV kapott opciót. 
Október 7. november 24-re összehívják a BC 
Rt. rendkívüli közgyűlését. A Milford kéré
sére az igazgatóság által beterjesztett napi
rendet kiegészítik az igazgatóság tételes be
számolójával, döntést ezek felülvizsgálatáról 
és hogy indítanak-e jogi eljárást az igazgató
ság és a felügyelő bizottság azon tagjai ellen, 
akik támogatták a TVK részvényértékesítést. 
Október 11. az OMV bejelenti, hogy közel 
10%-os tulajdoni részesedést szerzett a 
MOL-ban.
Október 14. az ír pénzügyminisztérium vizs
gálatot kezdett az Írországban bejegyzett 
Milford Holdings ügyében. A két igazgató 
lakcíme Ciprus. Jegyzett tőke 2 ír font! 1999- 
ben az adózás előtti nyereségük 33 MUSD 
volt és 1,5 MUSD társasági adót fizettek 
Október 16. a TVK bejelenti, hogy a MÓL 
részesedése a társaságban 27,1%, a BC Rt- 
é pedig 15%.
Október 25. az EBRD (Európai Fejlesztési 
és Újjáépítési Bank), mely a BC Rt. 8,6%-

Az Alapítvány a Magyarországi Gyógy
szerkutatásért közhasznú szervezet kurató
riuma Visegrádon 2000. szeptember 29-i 
ülésén áttekintette 2000 évi működését. A 
kuratórium megemlékezett a közelmúltban 
elhunyt alapító tagjáról, Dr. Schó'n István
ról. A kuratórium munkájába ezúttal kap
csolódott be Dr. Greiner István az alapítók 
felkérésére. A kuratórium magasra értékelte 
a „Gyógyszerkémiai és Gyógyszertechno
lógiai Szimpózium 2000” szakmai munká
ját, majd áttekintette a korábban a Magyar 
Kémikusok Lapjában és Gyógyszerészei
ben közzétett 2000. évi támogatáspolitiká-

os tulajdonosa, bejelenti, hogy a rendkívü
li közgyűlésen meg fogja védeni a kisrész
vényesek érdekeit.
Október 26. A Sibur (Szibériai-Uráli Petrol
kémiai és Gázipari Társaság) bejelenti, 
hogy fél éven belül lehívható opciót szerzett 
a Milford Holding tulajdonában lévő, 
24,7%-nyi BC Rt. részvényekre. A Sibur 
dolgozza fel a termelt orosz gáz felét, gumit, 
műanyag szálakat és műanyagokat gyárt. A 
Gazprom most vásárolja meg fele tulajdo
nát. A Milford-ot képviselő Rahimkulov kö
zölte, hogy a Milford szerepe kezdettől fog
va csak az volt, hogy az orosz nehézkes en
gedélyeztetést kikerülve végrehajtsa a vá
sárlást, a Sibur állt az ügylet mögött. Kife
jezték készségüket a BC menedzsmenttel 
való együttműködésre, Kovács F. László ve
zérigazgató helyben maradását javasolják, 
alapanyag szállítást helyeztek kilátásba, de 
úgy, hogy az ne zavarja a MÓL alapanyag 
szállításait. A BC Rt. bejelentette, hogy tár
gyalásokat folytatott az Oriana-t megvevő 
másik orosz óriáscéggel, a Lukoillal, és ígé
retet kapott, hogy az Oriana mostantól rend
szeresen fog etilént szállítani a TVK-nak (és 
így a hosszú távú megállapodás alapján a 
BC-nek is) csővezetéken.
November 1. Lehívta -  az eddig nem szava
zó -  TVK hollandiai leányvállalatánál lévő 
9,47%-os opcióját a MÓL, de visszavételi 
opcióval eladott 6,4%-nyi részvényt a CIB 
banknak. így pont beállt arra a maximális 
33%-ot megközelítő értékre, melynél még 
nem kell részvényvásárlási ajánlatot tenni. 
November 3. TVK közgyűlés. A hivatalos 
tulajdoni összetétel: MÓL: 32,9%, Borsod
Chem 15%, Milford Holdings 13,5%, MKB 
7,9%, CIB 6,4% CE Oil&Gas 5,2%, AIB 
4,2%, OTP 1,1 Vienna Capital 0,8. A

ját. Ez alapján az Alapítvány hét 35 évesnél 
fiatalabb kolléga részvételét támogatta 150 
ezer forint összeggel az EUFEPS 2000 
nemzetközi konferenciáján. Az V. Clauder 
Ottó Emlékversenyen a zsűri javaslata alap
ján két dolgozatot 25 ezer forintos kutatás- 
támogatásban részesített. Az 1999. május 
31. és 2000. május 31. között sikeresen 
megvédett Ph.D. dolgozatok szerzői számá
ra kiírt pályázat legjobb helyezettjét 80 eFt- 
os kutatástámogatással díjazta. 2000-ben -  
mivel nem került sor Országos Tudományos 
Diákköri Konferenciákra -  a kitűzött külön- 
díjakat 2001-re átvitte.

Milfordnak és a vele szavazóknak közel 
25%-a volt, ezért nem sikerült a MOL-nak az 
alapszabályt úgy módosítania (ehhez 75% 
kellett volna a társasági törvény szerint és a 
részvétel csak 88%-os volt), hogy az igazga
tóság öt éven keresztül évi 25% alaptőke 
emelésről dönthessen. A személyi változá
sokra vonatkozó javaslatokat a MÓL keresz
tül tudta vinni: Olvasó Árpád maradt az igaz
gatóság elnöke, Nagy László a vezérigazgató, 
Mark William Hudson független tanácsadó. 
Bekerült Michel-Marc Delcommune, a Mól 
pénzügyi vezérigazgató helyettese, Ulrich 
István, a Mól igazgatója, Sarkadi Nagy Péter, 
a Mól vezető tanácsadója, valamint Fred 
Faizt és Diczházi Bertalan, az ÁPV Rt-hez 
közel álló körökből. (Diczházi november vé
gén kivált az igazgatóságból).
November 11. Kovács F. László levélben for
dult Rahimkulovhoz, a hivatalosan 24,58%- 
nyi BC Rt. tulajdonnal rendelkező Milford 
Holdings képviselőjéhez, hogy tegyen nyil
vános vételi ajánlatot a többi részvényre, ha 
részesedése meghaladja a 33%-ot.

Néhány adat a MOL-TVK együttműkö
désről: 1999-ben a TVK 930 kt vegyipari 
alapanyagot vett a MOL-tól, míg a MÓL 
260 kt mellékterméket vett a TVK-tól. A 
BorsodChem és a TVK közti etilénszállítási 
szerződést is módosították: 2001-3 között az 
etilénszállítás meghaladja a 80 kt/év értéket.

A BorsodChem alapszabálya és a társa
sági törvény szerint: 25%-nál nagyobb tu
lajdonnal -  hiába vette meg -  senki nem 
szavazhat, 33% felett pedig nyilvános véte
li ajánlatot kell tenni a többi részvényesnek 
a megszerzéstől visszafelé számított 90 na
pos tőzsdei átlagárnál nem kisebb áron.

K.Gy.

A kuratórium tagjai egyhangúlag fogad
ták el a 2001 évi támogatási politikát. Ezen 
belül 150 000 Ft-ot szavaztak meg 35 éves
nél fiatalabb kutatók támogatására, akik elő
adással vagy poszter bemutatásával vesznek 
részt a 2001. szeptember 2-6. között Buda
pesten tartandó „Hungarian-German-Ita- 
lian-Polish Joint Meeting on Medicina! 
Chemistry” rendezvényen. A 2001-ben meg
rendezendő Országos Tudományos Diákkö
ri Konferencián 1-1 orvos, gyógyszerész és 
vegyész kutatását 30-30 eFt-al támogatják a 
helyi zsűri döntése alapján.

Az Alapítvány kuratóriuma pályázatot 
hirdet gyógyszerkutatással, gyógyszerfej
lesztéssel és forgalmazással foglalkozó ku
tatási munka egyszeri 80 ezer forintos tá
mogatására a kémiai, a gyógyszerészeti és 
az orvosi tudományok területén. A támoga-

Beszám oló az Alapítvány a Magyarországi Gyógyszerkutatá
sért közhasznú szervezet kuratórium 2000. szeptem ber 29-i 
üléséről, valamint a 2001. évi támogatáspolitikájáról
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tás elnyerésére a 2000. május 31. és 2001. 
március 31. között egyetemi Ph.D. fokoza
tot szerzett kutatók pályázhatnak a fenti te
rületeken készült doktori disszertáció tézi
sével, melyhez csatolni kell a disszertáció 
témájából megjelent közlemények 1-1 kü
lönlenyomatát. A részletes pályázati felhí
vást az Alapítvány kuratóriumának elnöke

Az Alapítvány a Magyarországi Gyógy
szerkutatásért közhasznú társaság 1996- 
ban jött létre magánszemélyek kezdemé
nyezésére, gyógyszergyárak támogatásá
val. Az alapítvány célja kezdettől fogva a 
hazai gyógyszerkutatás és gyógyszertech
nológiai kutatások, és ezekhez kapcsolódó 
tudományterületek fejlődésének, a kutatási 
eredmények gyakorlati alkalmazásának 
elősegítése, támogatása, szakmai összejö
vetelek szervezése és támogatása a fiatal 
kutatók tevékenységének támogatásán ke
resztül. E célok jegyében fogalmazta meg

Rátz tanár úr díj

A Graphisoft R&D Rt., az Ericsson Ma
gyarország Kft., valamint a Richter Gedeon 
Rt. képviselői a Magyar Tudományos Aka
démián 2000. december 1-jén ünnepélyes 
keretek között jelentették be, hogy a három 
nagyvállalat közös alapítványt hoz létre a 
Magyar Természettudományos Oktatásért. 
Az alapítvány kuratóriuma évente ítéli oda 
a Rátz tanár úr díjat összesen mintegy 6 
millió forint értékben. Az Alapítvány jövő
beli díjazottjai azok a középiskolai tanárok, 
akik az alapítók tevékenységi köréhez szo
rosan kapcsolódó magyarországi matemati
ka-, fizika-, kémiaoktatásban kimagasló sze
repet töltenek be e tantárgyak népszerűsíté
sében és a tehetséggondozásban.

Rátz László (1863-1930) a 20. század for
dulójának egyik kiváló pedagógiai érzékű 
és nagy tudományos felkészültségű tanár

A munkahelyek kémiai biztonságáról

rendelkezett (25/2000. IX. 30. EüM- 
SZCSM) az egészségügyi és a szociális és 
családügyi miniszter a kémiai biztonságról 
szóló törvényben és a munkavédelemről 
szóló törvényben szereplő felhatalmazás

2001. február 28-ig küldi meg az egyete
mek tudományos rektorhelyetteseinek. A 
pályázatok elbírálását a Kuratórium által 
felkért előbírálók döntése alapján a Kurató
rium végzi el. A támogatást elnyert kutató 
meghívást kap a Gyógyszerkémiai és 
Gyógyszertechnológiai Szimpózium 2001 
évi rendezvényére, ahol előadásban számol

az Alapítvány Kuratóriuma a 2000. évre 
meghirdetett támogatás politikáját (7 fiatal 
kutató részvételének támogatása a szep
tember 16-19. között Budapesten rende
zendő EUFEPS nemzetközi konferencián, 
Ph.D. téma kutatás támogatása, különdíj 
tématámogatására az V. Clauder Ottó Em
lékversenyen, valamint a kémiai, gyógy
szerészeti és orvosi tudományok területén 
rendezendő Országos Tudományos Diák
köri Konferenciákon), melyre az Alapít
vány vagyonának éves kamata szolgál 
anyagi fedezetül.

egyénisége volt. A híres Fasori Gimnázium 
matematikatanára lett és 35 éven át, nyugdí
jazásáig itt tanított. Egész pályafutása alatt 
arra törekedett, hogy minden diákja megért
se és megszeresse a matematikát, és ezt ta
nításának érdekességével, lenyűgöző elő
adásmódjával el is érte. A tanári hivatást 
mindennél fontosabbnak tartotta. A tehetsé
ges diákokkal külön is foglalkozott. Az ő 
tanítványa volt többek között Neumann Já
nos, az első számítógép megalkotója, és a 
későbbi Nobel-díjas Wigner Jenő is.

A Magyar Természettudományos Okta
tásért Alapítvány célja, hogy a Rátz tanár 
úr díjjal tisztelettel adózzon azon pedagó
gusok előtt, akik áldozatos szakmai mun
kájuk révén kiemelkedő eredménnyel kép
zik a jövő tehetségeit. Az alapítványt tevő 
három nagyvállalat életmű-díjjal kíván

alapján. A rendelet általában olyan tevé
kenységekre terjed ki, amelynek során a 
szervezett munkavégzés keretében foglal
koztatott, illetve a munkavégzés hatóköré
ben tartózkodó személyt veszélyes anyag 
és veszélyes készítmény hatása érheti. 
Mellékleteiben rögzíti a veszélyes anya

be eredményeiről. A támogatás átadására az 
glőadás előtt kerül sor. Három 35 évesnél 
fiatalabb előadó részvételét támogatják a 
2001. szeptember 27-28-án Visegrádon 
rendezendő „Gyógyszerkémiai és Gyógy
szertechnológiai Szimpózium 2001 ”-re.

Hermecz István

A kuratórium szeretné, ha minél több pá
lyázat elbírálása során hozhatna pozitív dön
tést, amelyhez elengedhetetlen a csökkenő 
kamatok miatt az Alapítvány vagyonának 
gyarapítása. 2001-ben lehetőség nyílik az 
Alapítvány számára a magánszemélyek jö
vedelemadójuk 1%-nak elfogadására. Kér
jük, amennyiben a fenti célkitűzésekkel 
egyetértenek és lehetőségeik megengedik, 
támogassák alapítványunkat jövedelemadó
juk 1 %-nak az ABN-Amro Banknál vezetett 

10200854-32514423 számlaszámra 
történő átutalásával.
Segítségüket és támogatásukat köszönjük.

Az Alapítvány a Magyarországi Gyógy
szerkutatásért kuratóriuma

hozzájárulni a magyarországi természettu
dományos oktatásban végzett tanári munka 
rangjának, erkölcsi és anyagi megbecsülé
sének növeléséhez. Az egyenként 1 millió 
forint összegű Rátz tanár úr díjat az Alapít
vány kuratóriuma 2001 második félévétől 
kezdve évente ítéli oda 2 matematika-, 2 fi
zika- és 2 kémiatanárnak.

Az alapítvány céljainak megtartása fö
lött három főből álló kuratórium őrködik. 
A kuratórium elnöke Kroó Norbert, a Ma
gyar Tudományos Akadémia főtitkára.

A Graphisoft, az Ericsson és a Richter 
vezetői hangsúlyozták, hogy a társadalmi 
szerepvállalás az oktatás területén kiemel
kedő fontosságú feladat. Ezért az alapítók 
felhívással fordultak a többi magyarorszá
gi nagyvállalathoz, hogy lehetőségeikhez 
mérten ők is támogassák a tevékenységi 
körükhöz kapcsolódó oktatást.

Beke Zsuzsa

gokra vonatkozó munkahelyi levegő és bi
ológiai határértékeket. A munkáltató szá
mára előírja a veszélyes anyagok meghatá
rozását és kockázatuk becslését. Általános 
alapelveket ad meg a veszélyes anyaggal 
kapcsolatos kockázatok becslésére és ke
zelésére, vagyis a munkáltató köteles a 
munkahelyen előforduló veszélyes anya
gok által okozott kockázatokat megszün
tetni, illetve amennyiben ez nem lehetsé
ges, a kockázatokat az egészséget nem ká

Felhívás alapítványi támogatásra

A MAKROGAZDASÁG HAZAI ÉS KÜLFÖLDI HÍREI
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rosító vagy eltűrhető szintre csökkenteni. 
A munkáltató felelősségére különleges 
megelőző és védő intézkedéseket fogalmaz 
meg, beleértve a megfelelő munkaeszköz 
és az egyéni védőeszközök alkalmazását, a 
munkaidő korlátozását napi, heti és éves 
szinten, és a határértékkel szabályozott ve
szélyes anyagok koncentrációjának folya
matos ellenőrzését. Meghatározza a mun
káltató teendőit baleset, üzemzavar és ve
szélyhelyzet leküzdése esetén, beleértve az 
ezekre történő felkészítést is. Előírja, hogy 
a munkáltatónak gondoskodnia kell a mun
kavállaló és képviselői tájékoztatásáról és 
oktatásáról az általuk értett nyelven. Köte
lezi a munkavállalót, hogy a tőle elvárható 
módon ügyeljen a biztonságra, az egész
ségre és a környezet védelmére; a rendel
kezésére bocsátott egyéni védőeszközöket 
és biztonsági berendezéseket megfelelően 
alkalmazza; és végül munkahelyi vezetőjé
vel haladéktalanul közöljön minden olyan 
körülményt, amely véleménye szerint 
egészségkárosító vagy baleseti veszéllyel 
járhat, és amelyet nem tud megszüntetni. A 
veszélyes anyag expozíciónak kitett mun
kavállaló orvosi alkalmasságának ellenőr
zésére külön jogszabályi előírásokat kell 
alkalmazni. A rendelet 2001. január 1-jétől 
lép hatályba. (Magyar Közlöny)

A Miniszterelnök megbízta az 
Országos Tudományos Kutatási 

Alapprogramok Bizottsága elnökét, 
alelnökeit és tagjait

A Bizottság elnöke Lipták András akadé
mikus, a Debreceni Egyetem egyetemi ta
nára, alelnökei Kovács László egyetemi ta
nár (a Debreceni Egyetem Élettani Intézet 
Igazgatója), és Kroó Norbert akadémikus, 
az MTA főtitkára. A 11 fős tagságban az ál
lamirányítás, a tudomány és az oktatás 
képviselteti magát. (Magyar Közlöny)

Tizenhárom vegyipari cég
a Figyelő TOP 200 jegyzékén

Az 1999. évi nettó árbevétel szerinti TOP 
200jegyzéket továbbra is vegyiparhoz sorolt 
MÓL Rt. vezeti és azon további 12 vegyipa
ri cég kapott helyet; TVK Rt. (19.), 
BorsodChem Rt. (31.), Richter Gedeon Rt. 
(49.), Chinoin Rt. (71.), Egis Rt. (75.), Hen
kel Magyarország Kft. (82.), Biogal Rt. 
(86.), Humán Oltóanyagtermelő és Gyógy
szergyártó Rt. (91.), Taurus Mezőgazdasági 
Abroncs Kft. (138.), Nitrogénművek Rt. 
(153.), Dunastyr Rt. (163.), Neutronics 
Ecoplast Műanyagipari Terméket gyártó 
Kft. (189.). A listás cégek közül csupán négy

mkl

javított egy évvel korábbi helyezésén, ezek a 
Henkel Magyarország Kft., a Biogal Rt., a 
Humán Oltóanyagtermelő és Gyógyszer- 
gyártó Rt. (egy évvel korábban nem volt a 
listán), és a Taurus Mezőgazdasági Abroncs 
Kft. (egy évvel korábban nem volt a listán). 
(Forrás: Figyelő különszám, 2000. október)

Vegyipari jellegű tevékenységet 
folytató társaságok

Csökkent a vegyipari jellegű tevékenységet 
folytató társaságok száma Magyarországon 
1999 júliusa és 2000 októbere között az 
MTA SZTAKI CD-cégjegyzékei szerint és e 
csökkenés különösen nagyarányú a legalább 
100 MFt alaptőkéjű cégek oszlopában (ld. 
táblázat). Az adatbázis a társaságok alapsza
bályában szereplő tevékenységeket veszi fi
gyelembe (és egy társaság rendszerint több 
tevékenységet is megjelöl). A hazai, vegy
ipari tevékenységet is folytató cégek száma 
meghaladja az 1 500-t, hiszen az egyéb ve
gyi áru gyártással 1 558 társaság foglalko
zott. Változatlanul kiemelkedő számú társa
ságjelölte meg tevékenységi köreként a tisz
tító- és testápolószerek gyártását, a szerves 
és szervetlen vegyipart, valamint a vegyipa
ri kutatást és kísérleti fejlesztését. A vegy
ipari jellegű tevékenységet folytató társasá
gok zöme egyre inkább kisvállalkozás és kö
zöttük a korábbinál is szerényebb a legalább 
100 MFt alaptőkéjű cégek aránya; ilyenek a 
legnagyobb számban a továbbiakban is az 
egyéb vegyi áru gyártásban és a szerves és 
szervetlen vegyiparban működnek.

Németország élenjár a vegyipar 
átalakításában

Valaha Németország volt az európai vegyipar 
egyik bölcsője. A nyugat-németországi válla
lat-összeolvadások és a korábbi NDK vegy
iparának átvétele után az országban jelentős 
és alkalmanként több mint száz éves kapaci
tásfeleslegek, és telephelyek maradtak. A bo
nyolult helyzet megoldására a régi telephe
lyek bázisán az utóbbi néhány évben vegyipa
ri parkok jöttek létre szerte az országban, 
amelyek bemházási támogatást, kész infra
struktúrát és képzett munkaerőt ígérve csábít
ják a befektetőket. Ennek egyik első példája a 
ChemSite kezdeményezés Marl-ban, a Hüls 
korábbi otthonában (Észak-Rajna-Westfália). 
2000 elején alakult a ChemCologne a 
Hoescht, a Bayer és más vegyipari társasá
gok, valamint a tartományi kormány, a kölni 
munkáltatói szövetség, és a helyi önkormány
zatok összefogásával. Kelet-Németországban 
a Szaxónia-Anhalt tartomány kormánya és a 
tartományi üzleti promóciós tanács által tá
mogatott Wisa kezdeményezéshez csatlako
zott a Buna-Leuna-Böhlen termelési Ver
bund, benne a Dow Chemical BSL vállalata 
és a Sächsische Olefinwerke (SOW) cég is 
mint alapanyag szállító. Schwarzheide-ben a 
BASF működtet egy vegyipari parkot. Másik 
új jelenség olyan infrastrukturális vállalatok 
alakítása, amelyek szolgáltatásokat nyújtanak 
a termelőknek. Ilyen társaságok Dél-Német- 
országban az eladott, vagy levált Hoescht cé
geknek szállító InfraServ Hoescht, valamint a 
korábbi Leuna kombinát és a közeli

Vegyipari jellegű tevékenységet folytató társaságok Magyarországon*

Tevékenység
megnevezés

Összes társaság, db Legfeljebb 3 MFt 
alaptó'kéjűek, db

Legalább 100 MFt 
alaptó'kéjűek, db

Kőolaj -feldolgozás 222(261) 157 (174) 20 (26)
Kokszgyártás 13(16) 11 (12) 0 (1 )
Ipari gázgyártás 54 (72) 35 (41) 13 (24)
Szerves és szervetlen 
vegyipar

1 250(1 510) 975 (1 117) 72(133)

Műtrágyagyártás 302 (372) 182 (215) 26 (44)
Műanyag alapanyag 
gyártás

705 (856) 526 (606) 30 (55)

Növényvédőszer-gyártás 323 (410) 220(271) 24 (43)
Festék- és bevonóanyag 
gyártás

554 (673) 413 (480) 33 (55)

Gyógyszergyártás 380 (487) 271 (326) 45 (74)

Tisztító- és
testápolószerek gyártása

1 296 (1 578) 1 044 (1 230) 52 (96)

Egyéb vegyi áru gyártás 1 558 (1 911) 1 195 (1 399) 83 (150)
Vegyi szálak gyártása 222 (286) 155 (184) 15(28)
Vegyipari kutatás, 
kísérleti fejlesztés

1 129(1 261) 872 (947) 35 (59)

* az első számadat 2000 októberi, a második (zárójelbe tett) pedig 1999 júliusi (ld. MKL 55, 25 
(2000)) állapotot tükröz
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A magyár vegyipar és kémiatudomány

Bitterfeld-Wolfen vegyipari park helyén mű
ködő Infraleuna. Az átszervezés harmadik kí
sérő jelensége az Intemet-es lehetőségek ki- 
használása. A már említett InfraServ a logisz
tikai szolgáltatások modernizálására összefo

Az információk elé az a hír kívánkozik, 
hogy az OMIKK hírlevelet jelentetett meg 
Nemzetközi Technológia Transzfer címen 
az EU MIK IRC Hungary (az Európai Unió 
magyarországi közvetítő központja) tevé
kenységének ismertetése, szolgáltatásaik 
propagálása és szervezése céljából. A hírle
vél az EU-INFO hírlevél melléklete, ajánla
tokat tartalmaz nemzetközi kutatási együtt
működésre. A továbbiakban a két kiadvány 
aktuális adatait a szokásos bontásban, for
rásuk megjelölésével együtt ismertetjük.

Technológiai ajánlatok

p3066. TO Rovarölő hatású festékrendsze
rek kifejlesztése*
p3135. TO Új tesztelő finomvegyszerek 
szintézise és termelése* 
p3215. TO Belső terelők fluidizált ágyakhoz* 
p3216. TO J-szelep*
p3221. TO Kisméretű antimikrobiális pep- 
tidek patogén mikroorganizmusok ellen*

gott a Bayer-rel és a Deutsche Telekom-mal, 
és létrehozta a Chemplorer új Intemet-es 
vegyipari piacot, amely a résztvevő társasá
goknak a beszerzési költségek 80%-ot elérő 
megtakarítást helyez kilátásba. A Chemplo-

p3246. TO Mikrobiológiai adagolási forma 
gyógyszeripari és biotechnológiai kifej
lesztése*
p3270. TO Fejlett reaktor technológia -  
nanometrikus részecskék, homogenizálás, 
emulzióképzés, deagglomerálás és disz
perzió*
p3275. TO JNK protein használata cis- 
platin ellenálló rákos sejtek kontrolljára* 
OTT-OO/12 3AC-technológia (=Advanced 
Ammónia Absorption Cooling)**
Weiss 210700 Ruházati célú poliolefin ter
mékek PVC helyettesítésére** 
000810/HE-HC Abszorpciós hőszivattyú 
végtelen szál alapon**
TO/B/025 Ragasztott üvegszál alapú, ultra
ibolya sugárzást elnyelő csővezeték rend
szerek**

Technológiai igény

p3062. TR Technológia polimerek vízben 
való diszpergálására*

rer-hez több társaság, így a Dynamit Nobel, a 
Schering és a Wella is csatlakozni kívánnak. 
(Forrás: European Chemical News, 23-29 
October 2000. p. 26.)

RL

p3096. TR Fotopolimerek újra
hasznosítása*
p3191. TR Ipari eljárás antioxidáns extrák - 
ciójára*
p3202. TR Know-how műanyag darabok 
injektálására*
p3235. TR Gumi/poliuretán kompozitok* 
p3241. TR EPS-ből (habosítható poliszti- 
rolból) készült recirkulált dobozok: igény 
ökológiai és innovatív módszerre* 
p3242. TR PP (polipropilén) komponensek 
ragasztása*
p3259. TR Termoplasztikus elasztomer 
(TPE) habosítása* 
p3261. TR Erősített elasztomerek* 
ETTN-Soges ROZ Diclyostelium használa
ta környezeti mérgezések indikátoraként**

További felvilágosítással szolgál a * jelű témák
nál Szabó Eszter, OMIKK IRC HU, 1088 Buda
pest, Múzeum u. 17. Tel.: 429-0624, 429-0625, 
Fax:338-2702, e-mail: szeszter@ omk.omikk.hu: 
a ** jelű  témáknál pedig Daczó Zsuzsa, OMIKK, 
1088 Budapest, Múzeum u. 17. Tel.: 267-4318, 
Fax: 338-2702, e-mail: daczo@ omk.omikk.hu.

Sz.G.

EU PARTNERKERESÉS A KÉMIAI KUTATÁSBAN

WEB FIGYELŐ

Jelen összeállításban néhány, a weben elérhető 
adatbázist mutatunk be, ahonnan makro-mole- 
kulákról szerezhetünk információkat, például fe
hérjék 3D-s szerkezetét nézhetjük meg, vagy 
tölthetjük le saját gépünkre.

1. Protein Data Bank (PDB) 
(http://www.rcsb.Org/pdb/l

A PDB egy egyedülálló nemzetközi adatbázis, 
amely már ismert makromolekulának mért 3D-s 
szerkezetét gyűjti, és teszi szabadon elérhetővé a 
kutatók, érdeklődők számára. Fehérjék, peptidek, 
nukleinsavak mellett fehéije-ligandum komple
xek és néhány szénhidrát molekula, összesen kö
zel 14 000 makromolekula elsődlegesen Röntgen 
és NMR módszerekkel meghatározott szerkezete 
tanulmányozható, sőt az adatok különféle formá
tumban le is tölthetó'ek, és felhasználhatók más 
szofverek, például molekulamodellező virtuális 
screenelést végző szoftverek inputjaként.

Az adatbázisban kereshetünk PDB-kód, 
kulcsszavak és más szöveges mezők alapján, de 
szűkíthetjük a találatok számát szekvencia, lánc
hossz vagy akár másodlagos szerkezet szerint is.

PDB-t is üzemelő konzorcium külön nuklein
savak szerkezetét tartalmazó adatbázist is fenn
tart, Nucleic Acid D atabase (NDB) néven 
(http://ndbserver.rutgers.eduA.

2. National Center fó r Biotechnology 
Information (NCBI) 

(httn://www.ncbi,nlm.nih.govA

Az NCBI oldalán fellelhető számos adatbázis kö
zül a GenBank adatbázist emeljük ki. GenBank 
az NCBI intézet genetikai kód adatbázisa, az ösz- 
szes publikált DNS szekvencia kiegészítő infor
mációkkal ellátott legátfogóbb kollekciója.

Az adatbázis exponenciális mértékben bővül, 
2000 őszén 9 millió szekvencia rekord közel 
10,5 milliárd bázist tartalmazott. Az adatbázis 
növekedése különböző kutatóműhelyek hozzá
járulásának, és a napi adatcserét biztosító nem
zetközi együttműködésnek köszönhető, amely 
utóbbi tagjai még NCBI-n kívül az European 
M olecular Biology Laboratory (EMBL, 
http://www.ebi.ac.uk/emhn és a DNA Database 
of Japan (DDBJ, http://www. ddbi.nig.ac.jp).

3. Cambridge Crystallographic Data Centre 
(CCDC) (http://www.ccdc.ac.ukA

Az 1965-ben alapított kristályszerkezeteket tar
talmazó adatbázisban (Cambridge Structural 
Database, CDS) több mint 220 000 szerves és 
fémorganikus vegyület mellett fehérjék szerke
zeti adatait is elérhetik az arra előfizetők.

ConQ uest integrált program  segítségével 
szubstruktúra alapján is kereshetünk, megnézhet
jük a szerkezeteket és exportálhatjuk az adatokat.

SuperStar programmal proteinek kötőhelyeit 
határozhatjuk meg kísérleti eedményeket tartal
mazó tudásbázis felhasználásával.

4. További érdekes oldalak

Genetikai adatbázisok, genom project: TIGR és 
Sanger Centre kutatóintézetek oldalain (http:// 
www.sanger.ac.uk . http://www.tigr.org)

ExPASy: Expert Protein Analysis System 
(httn://www.expasv.chí. amely többek között tar
talmazza a SW ISS-PROT (http://scon.berke- 
lev.edu magyarázatokkal, információkkal ellá
tott, kereshető fehérjeszekvencia adatbázist.

SCOP (http://www.expasv.ch/sprot) fehérjék 
szerkezet alapján történő osztályozása.

Árva Péter arvap@comgenex.hu
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MKE HÍREK_______________________________
Jegyzőkönyv az Intéző Bizottság 2000. november 9-i üléséről

Jelen vannak: Banai Endre, Gálosi György, 
Gimesi Ottó, Hermecz István, Jedlovszky Pál, 
Kálmán Alajos, Körtvélyessy Gyula, Pallos 
László és meghívottként Liptay György, az 
Analitikai Szakosztály elnöke a 26/2000 ha
tározat értelmében.

Kimentette magát: Bognár János, Hencsei 
Pál, Hlavay József, Kalaus György
1. Az előző ülések határozatainak végrehajtása

23/2000 Az IB a következő üléseire meg
hívja a nagyobb szakosztályok vezetőit; a kö
vetkezőre a Szerves és Gyógyszerkémiai 
szakosztály elnökét. Felelős: Gálosi Gy.

25/2000 Az MKL veszteségének csökkenté
sére a vezetőség folytatta a vegyipari cégek ve
zetőinek látogatását (Pannonplast, Fehér Erzsé
bet) és mindent megtett a MÓL Rt.-nél az idén 
elmaradt 1,7 MFt-os támogatás viszszaszerzésé- 
re. Ulrich István DS fórum vezető hathatós köz
reműködésével várhatóan az akció sikeres lesz.

A felelős szerkesztővel a főtitkár abban ál
lapodott meg, hogy a 2001 évi megemelt és a 
lap kézbesítését is tartalmazó tagdíjak beér
kezése után döntenek a 2001 évi első szám 
példányszámáról: a közgyűlési határozatnak 
megfelelően csak a tagdíjat befizetők kaphat
ják ezt kézhez. Egyidejűleg a nem fizetők ud
varias értesítést kapnak, hogy csak a befize
tést követően kaphatják meg a Lapot (a kü
lönlenyomat januártól megszűnik).

26/2000 A HIP termoanalitikai konferencia 
kapcsán a könyvelés átvizsgálása csökkentet
te a veszteséget. A Gazdasági Bizottság ja
vaslatát mind az IB, mind a jelenlévő szak
osztályelnök elfogadta: a szakosztályi keret 
450 eFt-tal csökken.

27/2000 A Compudrug által alapított MKE 
díjra vonatkozó szerződést -  mely az IB határo
zatnak megfelel és az érdekelt cégvezetővel, a 
szakosztály elnökkel és a kromatográfiás társa
ság elnökével történt többszöri egyeztetés alap
ján született -  kétoldalúan aláírták. A szakosz
tály elnöke példányt kap az aláírt szerződésből.

28/2000 Az IB megállapította, hogy nem 
történt megfelelő visszajelzés a Náray-Szabó 
István díj kiadásának idei elmaradásáról a két 
javaslattévő felé, amiért elnézést kér. Mivel a

problém át főként a díjbizottság elnökének a ha
lála okozta, az IB a m eglévő két tag (Inczédy 
János és Náray-Szabó Gábor) mellé Blickle Ti
bort javasolja a díjbizottság tagjának és Kál
mán Alajost bízza meg azzal, hogy a  felkérést 
Blickle Tibor felé tolmácsolja. Kéri az így újjá
alakult díjbizottságot, hogy ügyrendjét m aga 
dolgozza ki, fogadja el, és ennek megfelelően 
bonyolítsa a  Náray-Szabó István tudományos 
M K E díjjal kapcsolatos ügyeket.
2. A gazdasági helyzet áttekintése

• A z  1-9 hónapokra vonatkozó mérleg szerint 
az M K E 2 M Ft-os nyereséggel áll. Likviditá
si gondok -  jelentősek a kintlevőségek -  m i
att a M TESZ tartalék keretéből forgóeszköz- 
hitel felvételére kerül (t) sor.

• A kontrolling rendszernek m egfelelően k i
m unkált tételek terv-tény összehasonlítása 
alapján m egállapítást nyert, hogy a
• tám ogatási bevételekben van elm aradás, a 

vezetőség tovább fo ly ta tja a céglátogatá
sokat

• az M K E felé rendelkező tagok SZJA -nak 
1% -a 240 eF t-ot tett ki, de az átutalás ér
dekében a  főtitkárnak szem élyesen kellett 
az A PEH -nél eljárnia

• jelentős a bevétel elm aradás a  lapok esetén 
is, itt a  költség a tervezettnek m egfelelő 
volt.

• A GB javaslata alapján a  főtitkár felhívta m in
den érdekelt figyelmét, hogy az M KE a ren
dezvényszervezésből tartja fenn nemcsak az 
alapműködését, hanem ebből a nyereségből fi
nanszírozza mindazokat a támogatásait (lapok, 
oktatás, díjak stb.), melyeket a cégvezetők 
mind igen fontosnak ítélték meg, tehát ezeket 
nem adhatjuk fel. Ezért szigorúan be kell tarta
nunk az elfogadott ügyrendet.

• A z éves tervben a díjak összegét is tervezni 
kell.

3. A 2001 részvételi díjas évi rendezvényterv 
elfogadása
A z írásban beterjesztett terv (ld. táblázat) kap
csán az IB tagjai örömüknek adtak hangot, hogy 
ilyen jól előkészített tervet lámák m ár novem 
berben. A terv alapszáma szerint 2001-ben az 
M K E működésére szolgáló -  ráosztott általános

költség + nyereség -  összege hasonló a 2000 
évivel: 24,7 MFt. Ez szolgál az MKE egyéb te
vékenységeinek fedezetéül. A tagok felhívták 
az érdekeltek figyelmét, hogy fokozottan ki kell 
használni a rendezvények bevételének növelé
sére a szponzori, kiállítói és hirdetési pénzeket.

Liptay György jó tapasztalatokat szerzett a 
konferenciát követő, a szervezésben résztve
vők között szervezett záróvacsora hasznossá
gáról, ezt más szervezőknek is javasolja.

29/2000 A beterjesztett tervet az IB egy
hangúan elfogadta.
4. A „Kiváló egyesületi munkáért” kitüntetés
re beérkezett javaslatok

30/2000 A Kémiatanári szakosztály 3, az 
Analitikai szakosztály 4, a Borsod-Abauj- 
Zemplén megyei szervezet, illetve a Veszprém 
megyei szervezet 1-1 javaslata mellett az IB 
két további személyt fogadott el ez évi kitünte
tettként (5 mellette, két tartózkodás).
5. Egyebek
• Az elnök röviden beszámolt a Riminiben 

tartott az EFCE ülésről: most nem történt 
döntés -  az MKE és más keleti tagegyesüle
tek által ellenzett - egyéni tagságról.

• Az ügyvezető igazgatói állásra kitűzött pá
lyázat határideje november 15-e, az IB-hez 
eddig két, összesen 10 pályázat érkezett. A 
határozatnak megfelelően a felhívás megje
lent a Népszabadságban is.

• Az elnök, a főtitkár és az ügyvezető igazga
tó a Pannonplast-nál tett látogatást, a megál
lapodást az ügyvezető igazgató szerződés
ben rögzíti.
31/2000 A Tfl-ben a karácsony előtti szoká

sos Kémiai Diákolimpia eredményhirdetésen az 
elnök vesz részt és az MKE az eddigi 100 eFt 
helyett 150 eFt-ot áldoz a díjazottak és tanáraik 
anyagi elismerésére. Az összeget mihamarabb a 
TIT részére át kell utalni. Felelős: Gálosi Gy.

32/2000 A Bruckner életrajzi monográfiára 
az MKE 100 eFt-ot szán.
A következő IB ülés 2000. december 7-én há
rom órakor lesz. Előzetes napirend: a határo
zatok végrehajtása, a gazdasági helyzet átte
kintése, a két nagyrendezvény felülvizsgálatá
nak tapasztalatai, tájékoztató az ügyvezető 
igazgató állás pályázatról.
Az emlékeztetőt készítette: Körtvélyessy 
Gyula főtitkár
Kapják: az IB tagjai és a Magyar Kémikusok 
Lapja, publikálásra.

Az MKE 2001. évi részvételi díjas rendezvényeinek terve

április 26-28. Rubber Symposium Budapest augusztus 22-24. Comminution Int. Conf. Budapest
május 10-11. Műanyag Kollokvium Szeged szeptember 2-6. Medical Chemistry Budapest
május 23-25. Komplexkémia Kollokvium Hollókő szeptember 3-5. Kolorisztikai Szimpózium Tata
május 30-jún. 1. Biztonságtechnika’ 2001 Siófok szeptember 19-21. Interfaces’2001 Budapest
június 4-6. Magnézium Szimpózium Tata október 17-19. Őszi Radiokémiái Napok Mátraháza
június 24-26. Kromatográfiás Vándorgyűlés Budapest október 3-5. Kemometria’2001 Kecskemét
június 25-27. Spektrokémiai Vándorgyűlés Baja október 10-12. Környezetvédelem Analitikája Hajdúszoboszló
június 27-29. Vegyészkonferencia Hajdúszoboszló december HUNGAROCOAT 2001 Budapest
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Egyesületi élet

Jegyzőkönyv az Intéző Bizottság 2000. decem ber 7-i üléséről

Jelen vannak: Banai Endre, Bognár János, 
Gálosi György, Girnesi Ottó, Hencsei Pál, 
Hermecz István, Jedlovszky Pál, Kalaus 
György, Kálmán Alajos, Körtvélyessy Gyu
la, Pallos László.
Kimentette magát: Hlavay József
1. Az előző ülések határozatainak végre
hajtása

23/2000 A szakosztályelnökök meghívá
sát folytatni kell. Felelős: Gálosi Gy.

25/2000 A MÓL Rt-nél a vezérigazgató 
előtt van a támogatás eldöntése.

28/2000 Kálmán Alajos még nem vette 
fel a kapcsolatot Blickle Tiborral, hogy fel
kérje a Náray-Szabó István tudományos 
MKE Díjbizottságában való részvételre.
2. A gazdasági helyzet áttekintése
• Az 1-10 hónapokra vonatkozó mérleg sze

rint az MKE 0-szaldós.

• A GB részvételével az IB ülés előtt a fő
titkár a rendezvények elnökei részvételé
vel -  megítélése szerint igen hasznos 
ülést tartott. Ezen egyrészt az MKE tevé
kenységének gazdasági sarokszámait, és 
ebből következőleg a rendezvények nye
reségességének fontosságát ismertette, 
másrészt felhívták a figyelmet az ügyrend 
működtetésére.

3. Az ügyvezető igazgatói pályázat 
A kiírásra 10 pályázat érkezett. Ezekből 8- 
at hallgatott meg Kálmán Alajos, Kört
vélyessy Gyula és Gálosi György 2000. de
cember 4-én 1-1 órás beszélgetések formá
jában. Erre az IB tagok között is körözött 
kérdéscsoportokat készített a főtitkár, ezek 
alapján folyt a munka. Még aznap este az 
elnök, a főtitkár és az ügyvezető igazgató a 
nyolc meghallgatottból titkos választással

Kitüntetések Kiváló Egyesületi Munkáért

Ünnepi ülés keretében 2000. december 15- 
én adták át a 2000. évi Kiváló Egyesületi 
Munkáért kitüntetéseket az alábbiaknak:

Kémiatanári Szakosztály 
Főző Attila tanár -  Politechnikum-Gimná
zium, Budapest. Kémiatanári konferencia 
szervezése, Sulinet készítése.
Nagyné Horváth Emília országos szakértő 
-  Budapest. Sok éve részt vesz a kémiata
nári konferenciák és kémiaversenyek szer
vezésében.

Dr. Velkey László tanár, igazgató -  Sárospa
tak. Sárospataki Diákvegyész Napok szerve
zése, 16. ICCE szervezésének segítése.

Analitikai Szakosztály 
Rajkó Róbert -  Szegedi Egyetem. Automa
tikus Elemzés Szakcsoport titkára 
Novák Csaba -  BME. Termoanalitikai 
Szakcsoport elnöke
Princz Péter -  Living Plánét Kft. Környe
zetvédelmi Analitikai Társaság elnöke 
Kisbocskói Nóra -  BME. Elektroanalitikai 
Szakcsoport titkára

BESZÁMOLÓ RENDEZVÉNYEKRŐL___________
„Műhely az életért” -  Egyetemi é s  főiskolai oktatók konferenciája
(Olaszország, 2000. szeptem ber 3 -10 .)

A rendezvényt a 2000. évi Nagy Jubileum 
Központi Bizottsága szervezte számos más 
intézmény, többek között Olaszország 
Egyetem- és Kutatásügyi Minisztériumának 
közreműködésével. Központi témája „Az 
egyetem az új humanizmusért” volt. A 
nagyszabású rendezvény előkészületeként 
szeptember 3-tól 8-ig Saida-ban (Libanon), 
Jeruzsálemben, Rómában és Olaszország 
számos más városában összesen 59 előkon- 
ferenciát rendeztek a legkülönbözőbb té
mákban, amelyek négy nagy témakörbe 
csoportosultak: 1. Genealógia, biológia,

biográfia. 2. Az emberi közösség: társada
lom, környezet, gazdaság. 3. A tudományok 
víziója: felfedezések, technológiák, alkal
mazások. 4. Kreativitás és emlékezet: kép
zőművészet, irodalom, zene, dráma. Ízelítő
ül néhány téma a sok közül: Az ember: kép, 
élet sors (Róma); Metafizika a harmadik 
millennium küszöbén (Róma); A humán 
genom (Nápoly); A szellem architektúrái, az 
agy architektúrái (Róma); Egyetem és a glo
bális társadalom (Róma); Táplálkozási 
problémák és életminőség (Sassari) ; Új 
gazdagság, új szegénység, egy új humaniz-

és egyhangú eredmény alapján kiválasztot
ta az öt legjobbat. Az öt közül két fő anya
gi igénye meghaladta volna az Egyesület 
lehetőségeit, ezért a maradék három került 
részletes értékelésre, miszerint két fő kb. 
egyforma előnyt szerzett a harmadik pályá
zóval szemben. Ezt az elnök az IB-n is is
mertette és további kérdések és vita után az 
IB is szavazott a jelöltekről. Az alapsza
bálynak megfelelően az elnök, a főtitkárral 
egyetértésben Fazakas Jánost választotta 
az ügyvezető igazgatói poszt betöltésére 
alkalmas személynek.

A következő IB ülés 2000. január II-én 
három órakor lesz. Előzetes napirend: a 
határozatok végrehajtása, a gazdasági 
helyzet áttekintése, a két nagyrendezvény 
felülvizsgálatának tapasztalatai.

A z  emlékeztetőt készítette: Körtvélyessy 
Gyula főtitkár

Kapják: az IB tagjai és a Magyar Kémi
kusok Lapja, publikálásra.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szervezet 
Máté Dénesné -  BorsodChem. Megyei és 
vállalati szervezet titkára

Veszprémi szervezet
Földiné dr. Pólyák Klára -  Veszprémi 
Egyetem. Veszprém megyei szervezet 
Analitikai csoport titkára, három évtizedes 
aktív tevékenység

—  •  —

Az IB javaslata alapján:
Dr. Vámay György -  Kémiatanári Szak
osztály elnöke, 16. ICCE, KÖKÉL stb.
Dr. Szalay Péter -  ELTE. EUCO-CC3 
szervezőbizottság elnöke, Fizikai Kémiai 
Szakosztály vezetőségi tagja

mus forrásai (Milano); A 21. század fiziká
ja; (Róma); A klinikai kísérletezés etikai 
problémái (Chieti); Emberiség és rák: sebé
szeti onkológia a harmadik millennium kez
detén (Róma); Szent idő és profán idő; Az 
idő és a történelem laikus és keresztény ví
ziója (Messina). Az egyes összejövetelek 
egymástól függetlenek voltak és szervezé
sükben, témaválasztásukban a különböző 
testületeknek nagy szabadságuk volt. A té
mák összefoglalására és a központi téma ki
fejtésére Rómában került sor, II. János Pál 
pápa jelenlétében és részvételével.

Az előkonferenciáknak a sorozatába il
leszkedett az a műhely is, amely az élet 
problémájával foglalkozott a legtágabb érte
lemben: Workshop fór Life. A „Műhely” 
Modenában működött szeptember 3-tól 8-ig, 
és Modena és Reggio Emília Egyetemének 
magyar tanszékvezetője, Pályi Gyula ve
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gyészprofesszor szervezte. A résztvevők 
száma kb. 80 volt, ideális létszám egy mű
helyhez. Az öt és félnapig tartó, sűrű prog
ramban délelőttönként 15-30 perces előadá
sok követték egymást, délutánonként pedig 
kerekasztal vitákat szerveztek. Ez utóbbiak
nak azonban csak egy rész.ére került sor, 
mert, sajnos, az időt elhasználták az előadók, 
a moderátorok pedig nem gondoskodtak be
tartásáról. így végeredményben a műhelyből 
(workshop) részben konferencia lett.

Bár a konferencia tematikája igen széles 
volt, a szervezők két témát preferáltak: az 
élet keletkezése és fejlődése; az élet definí
ciója. Ezeket egészítették ki kötetlenebb 
témájú előadások.

Az élet definíciójának problémája széles
körű érdeklődést váltott ki, és számos részt
vevő adta elő világos, vagy homályos, sok
szor egymásnak is ellentmondó javaslatát. 
Bár előre lehetett látni, hogy konszenzus a 
kérdésben nem várható, érdekes volt halla
ni a különböző megközelítéseket. Hallot
tunk az élet lényegéről kémiai (ezek voltak 
a legtöbben), a molekuláris kiralitáson ala
puló, energetikai, fizikai, informatikai, a 
szerkezetet és/vagy a funkciókat előtérbe 
helyező megközelítéseket és ezek minden
féle kombinációját. Természetesen a számí
tógépekkel való lazább, vagy szorosabb 
analógia sem maradt ki a spektrumból. A 
különböző világvallások képviselői is elő
adták nézeteiket, bár ezekről nem volt min
dig világos, hogy “hivatalos”, vagy egyéni 
véleményt fejtenek-e ki. így megtudtuk, mi 
a véleménye az életről (amin legtöbbször 
biológiai életet kellett érteni) a buddhiz
musnak, a hinduizmusnak, a sintoizmusnak 
és a mohamedánizmusnak, a mormonok
nak, a nyugati és a keleti keresztény egyhá
zaknak (benne természetesen a katolikus 
egyháznak). Érdekes volt megállapítani, 
hogy e tekintetben a katolikus egyház néze
te áll legközelebb a jelenlegi tudományos 
ismeretekhez. Feltűnő volt, hogy a zsidó 
vallás álláspontját senki sem fejtette ki, jól
lehet számos zsidó résztvevője volt a kon
ferenciának. Valaki a személyes beszélge
tések során azt mondta, hogy minden nézet 
kifejtésre került a konferencián, az ateiz
musét kivéve. E vélemény azonban téves, 
hiszen feltehető, hogy a résztvevők jelentős 
része agnosztikus, vagy ateista volt, csak 
valószínűleg a szervezésre való tekintettel 
illendőnek tartották nézeteiket kevésbé har
cos formában előadni. Ennek egyik jele 
volt, hogy a résztvevők az antropomorf és a 
teleológiai (nem teológiai) megközelítéstől 
irtóztak (bár öntudatlanul bőven tettek 
ilyen kijelentéseket), holott az embert a ter
mészet szerves részének tekintették (és so

mkl

kan nem többnek). Ebből a szempontból a 
légkör nagyon toleráns volt, mert a szélső
ségesebb nézet előadása után is legföljebb 
azt a kérdést tették föl, hogy mi az elhang
zottak kísérleti bizonyítéka (ami persze 
nem volt). Néhány érdekes kijelentés is el
hangzott. Egy ifjú amerikai szerint például 
értelmetlen életről beszélni, hiszen az élet 
kémia (ennek alapján lehetne mondani, 
hogy egy futballmérkőzés pusztán fizika), 
egy másik résztvevő kijelentette, hogy a bi
ológiában nincs rangsor, a kóli baktérium 
és az ember azonos rangú (holott nyilván
valóan ismerte a két lény közötti komplexi
tásbeli különbséget, a mindennapi életben 
pedig még a professzor és a tanársegéd kö
zötti különbség elmosását is kikérte volna 
magának). A tudományos megközelítésben 
az analitikus (redukcionista) módszer egy
oldalú alkalmazása és hangoztatása még 
mindig uralkodott, és meglepő volt, hogy a 
biológusok sem tartották szükségesnek a 
komplementer szintetikus (holisztikus) 
megközelítés alkalmazását (vagy talán csak 
a kémikusoktól féltek, akik a tekintetben 
kétségtelenül biztosabb talajon állnak). Ál
talában a résztvevők inkább a legkisebb kö
zös többszörös és nem a legnagyobb közös 
osztó elvét alkalmazták, és az élet lényegét 
vagy annak definícióját annak legprimití
vebb formájában keresték. De hogyan lehet 
megismerni a folyamot, ha az ember csak a 
csermelyt látja? Mivel a problémakörben 
alapvető filozófiai kérdések (többek között 
az analógia alkalmazása és korlátái) voltak 
elrejtve, hiányzott a vitákban az olyan meg
határozó egyéniség, aki ezekben eligazítást 
adott volna.

Az élet keletkezésének kérdésében a vé
lemények sokkal egybehangzóbbak voltak, 
és elsősorban az abiotikus és prebiotikus 
kérdések álltak előtérben. A vizsgálatok fő 
tárgya a földi élet földi kialakulása volt, de 
előadást hallhattunk a meteorok, vagy üstö
kösök szerepéről ebben a folyamatban (bár 
erről semmi biztosat jelenleg nem tudunk) 
és a földön kívüli életről (bár jelenleg ezt 
sem támasztja alá semmiféle tudományos 
adat), pl. az amerikai Mars-szonda prog
ramról is, amelytől a tervezők sokat várnak 
(bár kevéssé valószínű, hogy olyan nyomo
kat fognak találni, amelyek a földi élettel 
genetikus kapcsolatba hozhatók). Ez utóbbi 
témákban bizonyos parttalan optimizmus 
és demagógia is észlelhető, ami a háttérben 
ott lebegett a konferencia fölött is.

Az senki számára sem volt kétséges, 
hogy az életnek molekuláris alapja van, 
amelynek kialakulása mintegy 4 gigaévvel 
ezelőtti, vagyis az ősrobbanást követő 11 
gigaév utáni időre tehető. Szerte a világon

intenzív kutatások folynak a molekuláris 
evolúciónak az élet megjelenését megelő
ző, de azt mintegy előkészítő szakasza te
rületén, ahol a nézetek konvergálnak. A je
lenlegi ismereteket mesteri előadásban 
foglalta össze a Nobel-díjas Christian de 
Duve. Számomra ismert, de feltűnő volt a 
ribonukleinsavak kulcsjelentősége, a ké
sőbb kifejlődött, jóllehet egyszerűbb 
dezoxi-ribonukleinsavakéval szemben és a 
tioésztereknek a foszfoésztereket időben 
megelőző szerepe. Az a kérdés természete
sen fennmaradt (és kérdés, valaha is meg
válaszolható lesz-e), hogy az abiotikus mo
lekuláris evolúció (amelyre a laboratóriu
mi kísérleti tények legnagyobb része vo
natkozik) valóban része-e a prebiotikus 
evolúciónak (tehát a fejlődés valóban eze
ken a lépéseken keresztül ment-e végbe).

A konferencia programján az élettel kap
csolatos morális, jogi és szociológiai kérdé
sek is szerepeltek, így pl. az élettel, és külö
nösen az emberi személlyel szembeni fele
lősség problémája, a humán genom prog
ram eredményeinek felhasználása (pl. az eu- 
genika, az eutanázia, a munkaerő-szelekció 
stb.), vagy például az a kérdés, hogy mikor 
kezd az ember ontológiailag ember lenni.

A résztvevők igen különböző szakterüle
tekről és világnézeti háttérrel jöttek, és ez 
biztosította a széleskörű véleménycserét és 
a kölcsönös tanulás lehetőségét. A külső 
körülmények ugyancsak kedvezőek vol
tak. A szekciók közötti szünetekben, étke
zéseknél, kirándulásokon és esti hangver
senyek szünetében a legkülönbözőbb kér
désekről lehetett beszélgetni és vitatkozni, 
akár többoldalú eszmecserékben is.

Modena magáénak érezte a konferenci
át. Az első (vasárnap) este a patinás XII. 
századi katedrálisban az összes résztvevő 
(tehát a nem-katolikusok és nem-hívők is) 
meghívást kaptak a bevezető liturgiára, 
hétfőn este pedig a város polgármestere 
adott fogadást számunkra, amely nyilvános 
volt, így a város polgárai közül is többen 
részt vettek és értelmes kérdéseket tettek 
föl a konferencia témáival kapcsolatban.

És aztán? Pénteken délután a résztvevők 
Olaszország számos városából megindul
tak Róma felé a központi kongresszusra, 
amelynek mintegy ötezer résztvevője volt.

A konferencia valóban multidiszciplináris 
jellege, mintaszerű szervezése, sokoldalú, 
sok nézőpontú programja és igen kellemes 
légköre Pályi Gyula professzor munkáját di
cséri (akinek néhány magyar egyetemi hall
gató is segédkezett a szervezésben). Mind
nyájan hálásak vagyunk neki érte.

Szabó László
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3. Európai Számítási Kémia Konferencia
(Budapest, 2000. szeptem ber 4-8.)

A Budapesten, az Eötvös Loránd Tudo
mányegyetem nemrég elkészült új épületé
ben, a Lágymányosi Duna-parton tartott 
konferenciát a „Working Party on Computa- 
tional Chemistry o f the Federation of 
European Chemical Societies” (18 európai 
tag, elnök: Náray-Szabó Gábor) szervezte. 
A magyar szervező az MKE, a bizottság 
tagjai Szalay Péter (elnök), Kádas Krisztina 
(elnök h.), Csonka Gábor, Ferenczy György 
és Keserű György voltak. Az ezt megelőző 
konferenciákat 1994-ben Nancyban, Fran
ciaországban és 1997-ben Lisszabonban, 
Portugáliában tartották.

A 220 résztvevő között 55 magyar volt, 
ami részben a kedvező részvételi feltéte
leknek, részben a komoly magyar potenci
álnak köszönhető. 27-en érkeztek Spanyol- 
országból, 20-an Németországból, 16-an 
Portugáliából, 12-en Franciaországból, 10- 
en Lengyelországból, 7-en Ausztriából és 
Oroszországból, 6-an Olaszországból, 5-en 
Szlovákiából és Nagy-Britanniából. 4 svéd, 
török és belga, 3 román, ukrán, finn és 
egyesült államok-beli résztvevő volt még 
jelen. 1 vagy 2 résztvevő érkezett Szlové
niából, Horvátországból, Jugoszláviából, 
Csehországból, Svájcból, Hollandiából, 
Norvégiából, Írországból, Dániából, Fe- 
hér-oroszországból, Észtországból, Ma
rokkóból, Izraelből, Taiwanról, Dél-Afri- 
kából, Japánból és Kanadából.

A tudományos program 23 hosszabb meg
hívott előadásból, 26 rövidebb szóbeli köz
lésből valamint két poszter bemutatóból állt. 
A konferencia az alábbi 5 területre fókuszált:
• módszerfejlesztés,
• a kémiai szerkezet és reakcióképesség,
• spektroszkópia és fotokémia,
• kondenzált fázisok és felületek, és
• biopolimerek és gyógyszertervezés.

Mindegyik témakörben egy 1 órás, majd 
több félórás előadás hangzott el a meghí
vottak részéről, ezekhez csatlakozott rend
szerint további 5 szóbeli közlés (20 perces).

Az alábbiakban kivonatosan ismertetjük a 
konferencián felmerült főbb gondolatok egy 
részét (részletesebb anyag található a http:// 
www.nhv.bme.hu/conf/euco címen). A kon
ferencia kivonatokat tartalmazó szép kiállítá
sú könyve (ISBN 963 9319 03 1) megjelent 
CD-n is, pdf formátumban, amelyen minden 
előadás és poszter kivonata megtalálható.

A konferencia a módszerfejlesztéssel kap
csolatos eredmények bemutatásával kezdő
dött. A nyitóelőadásban Thiel professzor 
(Max-Planck-Institut, Mülheim) a kvantum

kémia és a molekula mechanika ötvözésével 
kapott QM/MM módszerekkel kapcsolatos 
legújabb eredményeket ismertette. Az elő
adás során az általános ismertetés után bete
kintést nyertünk a QM/MM módszer kriti
kus területeire, a QM és az MM határ külön
böző kezelési technikáiba. Néhány lehetsé
ges alkalmazást is ismertetett, így enzim re
akciókon keresztül mutatta be a módszer 
használhatóságát (p-hidroxibenzoát hidroxi- 
láz és triózfoszfát izomeráz). Összehasonlí
totta a QM/MM módszerek teljesítőképes
ségét és megbízhatóságát a lineárisan skálá
zódó QM módszerekével. További meghí
vott előadása foglalkozott a poláris oldósze
rekben lejátszódó töltésátviteli reakciókkal, 
a geijesztett állapotok leírására is alkalmas 
módszerek fejlesztésével (DFT, MR-CISD, 
MR-AQCC). A rövid előadások közül kettő 
is a geometria optimalizálással kapcsolatos 
módszerekre koncentrált.

Ezután került sor a kémiai szerkezettel és 
reakcióképességgel foglalkozó rövid előadá
sokra, ezek témái között volt az aromaticitás, 
a nehéz elemek kölcsönhatásai (rela- 
tivisztikus effektusok), a kémia reaktivitás 
elektronsűrűségi jellemzői, ill. a szubszti- 
tuált poliszilánok elektronszerkezete. A 
szekció 1 órás meghívott előadását Dieter 
Cremer (Göteborgi Egyetem) tartotta, aki az 
egyesített reakció völgy (unified reaction 
valley approach = URVA) módszer alkalma
zására mutatott példákat. Ez a módszer rész
letesen leírja a reakciót a kezdeti van dér 
Waals kölcsönhatástól az átmeneti komplex 
kialakulásáig. A további meghívott előadá
sokban a részletes reakciódinamika leírására 
alkalmas számítási eszközök, a szerkezeti 
feszültség és az aromaticitás közötti kapcso
lat, a nukleinsavak bázis párjai közötti köl
csönhatás (HF és MM) és a gyök kationok 
reakcióképessége (Car-Parinello MD szimu
láció) került bemutatásra. A témakört két rö
vid előadás zárta (neurális hálózatok, átmen
ti fémek aktiváló hatása -  DFT).

Az első témakörben 34, a második téma
körben 69 elfogadott poszter került bemu
tatásra. A módszerfejlesztés területén a 
poszterek jelentős része koncentrált az 
elektronkorreláció leírásának tökéletesíté
sére (DFT, klasszikus QM, pl. CC vagy Cl 
variánsok, valamint más, új meggondolá
sok). A kémiai szerkezet és reakcióképes
ség témakörében a fő irány talán a nagyon 
kis molekulák és azok reakcióinak nagyon 
pontos kiszámítása, ill. közepes vagy még 
nagyobb molekulák esetleg oldószerhatás

sal is kombinált reakcióképességének, vagy 
létezésének előrejelzése. De ez a témakör 
nagyon szerteágazó, más alkalmazások is 
fontos szerepet játszottak.

A spektroszkópia és fotokémia témakör 
három rövid előadással kezdődött (rezgési, 
elektrongerjesztési és NMR témakörök). A 
szekció 1 órás meghívott előadását Jiirgen 
Gauss (Mainzi Egyetem) tartotta, amely
ben az elektrongerjesztési spektrumok CC 
módszerekkel történő pontos kiszámításá
val foglalkozott. A nyílt héjú rendszerek 
esetében fellépő nehézségeket külön hang
súllyal tárgyalta az előadó. A későbbi elő
adások a szupravezetéssel, a nagy moleku
lák elektrongerjesztésével és a fotodisszo- 
ciációval foglalkoztak. A témakör két rö
vid előadással végződött, ezek egyik elő
adója az iparból érkezett (BASF).

A kondenzált fázisok és felületek témakör 
szintén három rövid előadással kezdődött 
(aggregáció fázis határfelületen, iontranszfer 
folyadék határfelületen, poliacetilén polime
rek). A szekció 1 órás meghívott előadását 
Reinhardt Ahlrichs (Karlsmhei Egyetem) 
tartotta. Az előadásban bemutatta, mire ké
pes a sűrűségfunkcionál elmélet Mg és A1 
klaszterekkel kapcsolatban. A legnagyobb 
számított klaszter 153 atomot tartalmazott és 
a fém Mg extrapolált kötési energiája jó 
egyezést mutatott a kísérleti eredménnyel 
(1,4 eV, a kísérleti eredmény 1,5 eV). Két 
meghívott előadás foglalkozott a zeolitokkal 
és egy az ionos anyagokban megmutatkozó 
kovalens effektusokkal. A témakört az amorf 
szilíciumról és a szolvatált elektronról szóló 
két rövid előadás zárta.

A Biopolimerek és gyógyszertervezés té
makört 5 rövid előadás nyitotta. Ezek a re
ceptorhoz való kötődési energia kiszámítá
sával, az elektrosztatikus kölcsönhatások
kal, a ionon erőkkel, az enzim mechaniz
musokkal foglalkoztak. A szekció 1 órás 
meghívott előadását J. Aquist (Uppsalai 
Egyetem) tartotta, aki a ligandum kötődés 
energiájának kiszámítására adott eljárást 
(linear interaction energy -  LIE -  method). 
Ezután két molekula dinamikát alkalmazó 
meghívott következett (folyadék -  folyadék 
ion extrakció és anomális DNS szerkeze
tek szimulációja). Az enzim aktivitással 
foglalkozó előadás után a konferenciát egy 
ipari alkalmazás zárta (BASF), amely a 
szerkezet alapú számítógéppel segített 
gyógyszertervezés eredményeit mutatta be.

A harmadik témakörben 26, a negyedik
ben 25, és az ötödikben 19 poszter került 
bemutatásra. Ezeket a posztereket nem le
het különösebben csoportosítani, mivel a 
korábban ismertetett metodikák szerteága
zó alkalmazásait mutatják be. A közös tö
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rekvés a reális, fizikailag megalapozott 
modellek alkalmazása nagy molekulákra, 
ill. a teljes konformációs tér figyelembevé
tele (Monté Carlo módszerek). A helyes 
elektrosztatika mellett komoly szerepet ját
szik a diszperziós erők jó leírására való tö
rekvés. A megfelelő modellekkel már a fo
lyamatok időbeli lefutása is jól modellez
hető (molekula dinamika).

A szimpózimot a franciaországi Vichyben, 
Y. Rayssiguier professzor, mint elnök szer
vezésében rendezték meg. Tiszteletbeli el
nök J. Durlach professzor volt, míg a 28 
tagú tudományos bizottság tagjaként Kiss 
A. Sándor képviselte hazánkat. A rendez
vényt 14 vállalat szponzorálta, köztük ás
ványvíz- és gyógyszergyárak, társadalmi 
szervek egyaránt. A rendezvényen 25 or
szágból 511 fő, 92 előadással és 67 posz
terrel vett részt. Magyarországról 2 fő volt 
jelen több társszerzővel írt 8 dolgozattal 
(poszterrel).

A szimpóziumot a városka központi park
jában lévő, 1990-ban épült „CONGRESS 
HALL -  OPERA”, gyönyörű épületegyüt
tesben rendezték, nyelve angol volt.

A szimpózium témái: 1. Sejt- és memb
ránbiológia, 2. Analitika, 3. Magnézium és 
az ivóvíz, 4. Magnéziumdeficit epidemio
lógiája, 5. Magnézium abszorpciója és me- 
tabolizmusa, 6. Magnézium a humán be
tegségekben, 7. Magnézium a szív- és ér
rendszerben, 8. Magnézium és a vese, 9. 
Neurológia, 10. Immunitás, 11. Endrokri- 
nológia, 12. Állategészség, 13. Sport, 14. 
Gyógyszertan, 15. Magnézium és az élet.

A programot és az összefoglalókat 184 
oldalas kötetben jelentették meg. A pro
ceeding elkészülte 2001-re várható.

Az előadásokon mindig szépszámú hall
gatóság vett részt. Az előadók többségük
ben az ábrák és táblázatok mellett a teljes, 
tömör mondandójukat is vetítették, ami 
mind az előadó részére, mind a hallgatóság
nak nagy könnyebbséget jelentett.

A Kozmetikus Kémikus Társaságok Nem
zetközi Szövetsége (IFSCC) 21. kongresz- 
szusának Berlin adott otthont. A Német 
Társaság az ezredfordulóhoz méltó kong
resszust tartott. 44 országból több mint 
1 300 hivatalos résztvevője volt a rendez
vénynek, de a mintegy 5-600 fős kiállítói

A konferencia a résztvevők véleménye 
szerint jól szervezetten zajlott.

A meghívott előadások a Physical 
Chemistry Chemical Physics-ben (http:// 
www.rsc.org/is/iournals/current/pccp/cpco 
n.htmí fognak megjelenni, a szóbeli közlé
seket és posztereket az International Jour
nal of Quantum Chemistry íhttp://iour- 
nals.wilev.com/0020-7608/1 jelenteti meg.

A poszterek általában szépek és jól ért
hetők voltak. Meg kell említeni a magyar
kutatók poszterei iránti érdeklődést:
-  az andrológia témájú dolgozat, melyben az 

ejakulátum ionos magnéziumtartalmának 
megadása és tárgyalása a kutatási eredmény 
prioritását eredményezte és váltott ki figyel
met. Ezzel kapcsolatban Theophanides pro
fesszor kifejtette, hogy az „ionos” magnézi
um helyett célszerűbb lett volna a „szabad” 
magnézium elnevezést használni. Mi azzal 
indokoltuk, hogy a szakirodalomban az „io
nos” elnevezés terjedt el;

-  a víz kationegyensúlya és a cardiovascularis 
halálozás összefüggése, továbbá a magnézi
umnak a máj cirrhozisra gyakorolt hatása is 
érdeklődőket vonzott. Skibniewska profesz- 
szomő örömmel jegyezte meg, hogy végre 
a víz nátriumtartalmát is figyelembe vettük, 
ami a magas vémyomású egyéneknél a „só
szegény” diétánál fontos;

-  a magnéziumos levéltrágyázás és a sár
garépa gyökerében való eloszlásának 
egyenetlenségét bemutató poszter is több 
szemlélődőt vonzott. Classen professzor 
megjegyezte: „a burgonya után (1995) a 
sárgarépánál is kiderült, hogy nem mind
egy a magnéziumpótlás szempontjából, 
melyik részét fogyasztjuk”;

-  a magnéziumnak a gyógynövények alka
loidtartalmára gyakorolt hatása különö
sen Biserka S. kutató érdeklődését váltot
ta ki, aki hasonló eredményt kapott az 
Actinida növény szabadföldi magnéziu
mos trágyázásával;

-  a csökkent deutérium közeg biológiai ha-

stábbal és a kb. 100 fő kísérővel együtt kö
zel 2 000 volt az összlétszám. A színhely a 
vásárvároshoz csatlakozó hipermodern 
Nemzetközi Kongresszusi Központ volt.

A túljelentkezés ellenére mindössze 71 
orális előadást és 102 posztert fogadtak el 
5 kijelölt témakörben:

A következő konferencia előreláthatólag 
Perugiában, Olaszországban lesz 2003-ban. 
Szervezését Lagana professzor vállalta (Pe- 
rugiai Egyetem: http:/ /www.chm.unipg.it/. 
http://www.chm .unipg.it/chim gen/m b/ 
theo 1 /text/peonle/lag.html. METHACHEM 
EU projekt http://www .chm.unipg.it/chim- 
gen/mb/theo 1/Metacheml.

Csonka Gábor

tásáról szóló poszter elég nagy feltűnést 
keltett, mint ezt (többek között) M. Vlad és
H. F. Schimatschek kutatók megjegyezték;

-  a magnéziumnak a kadmium felvételére 
és az aminosav-arányra gyakorolt hatás, 
mint környezetvédelmi szempont is sok 
látogatót vonzott. Barton H., aki az em
beri haj ólomtartalmának magnézium 
függőségét vizsgálta, nagy elismeréssel 
nyilatkozott a dolgozat jelentőségéről;

-  a szója-készítmények magnézium, fehér
je  és energiatartalma témájú poszter első
sorban a diatetikusok figyelmét keltették 
fel. Bertrand J. és Takamtsu N. kutatókat 
a fehérje- és energiatartalom összefüggé
sei érdekelték, a magnéziumellátottság 
függvényében.

Két kirándulás volt. Egyik a Volcanoe 
Park, természetvédelmi területre, a másik 
Chatel Guyon-ba, ahol a VOLVIC, teljesen 
automatizált ásványvíztöltő üzemét tekin
tettük meg. A „VOLVIC” víz, hidrogén
karbonátos (2586 mg/1), magnéziumban 
nagyon gazdag (385,3 mg/1) ásványvíz. 
Ezt az ásványvizet Angliába, Németor
szágba és Japánba exportálják, PE flako
nokban. Érdemes megjegyezni, hogy a né
metek csak akkor veszik át a szállítmányt, 
ha az üres flakonokat visszaveszi a cég. A 
környezetvédelemnek ez is egyik útja.
A Szimpóziumnak mind szakmai, mind 
rendezési színvonala dicséretet érdemel, 
ami az előadók, a poszterszerzők és a ren
dezők jó munkájának eredménye volt. A 
következő Magnézium Szimpóziumot Za- 
ragozában (Spanyolország) rendezik 2001 
szeptemberében. Erre való meghívással 
köszöntek el tőlünk.

Kiss A. Sándor

-  haladás a bőrkutatásban;
-  haladás a hajkutatásban;
-  hatóanyagok és hatékonysági vizsgálatok;
-  biztonsági becslés és
-  haladás a termék, az emulzió technológi

ában.
A bó'rkutatás legfrekventáltabb témája a 

bőröregedés volt. Ezen belül több előadás 
is foglalkozott a fénysugárzás káros hatá
saival. Vizsgálták az UV-A sugarak hatását

9. Nemzetközi Magnézium Szimpózium
(Vichy, 2000. szeptem ber 10-15.)

Kozmetikai tudomány a következő században
(Berlin, 2000. szeptem ber 11-14.)
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a bőröregedésre. Az in vivő vizsgálatokat 
31P NMR segítségével végezték. Egy kli
nikai tanulmány a fotoöregedés-dermató- 
zis-karcinogenézis folyamatlánccal foglal
kozott, egy másik a hajváltozás és az öre
gedés kapcsolatával. Japán kutatók viszont 
kimutatták, hogy a bőraljában található 
membránok károsodása a legkorábbi jel
lemzője a bőröregedésnek, de egyúttal azt 
is közzétették, hogy a Laminin 5 nevű ve- 
gyülettel ezek a membrán-károsodások jól 
kezelhetők. Az öregedés megelőzésére 
ajánlották még a Lipospondin preparátu
mot is. A fénykárosodások mellett több 
előadás foglalkozott az egyéb környezeti 
stresszhatásokkal is. Az oxidatív hatást pl. 
keratinocitákon vizsgálták elektroforézis 
és ún. „comet” mikroszkóp segítségével.

A másik témacsoport a bőr szerkezetének 
és funkcióinak a feltárása volt. Több előadás 
is foglalkozott az enzimek szerepével. Ki
mutatták, hogy pl. a porcin és a humán 
katabolikus enzimek hatást gyakorolnak a 
Stratum Comeum barrier formációira, má
sok viszont a kimotriptikus enzimek, ill. 
előenzimek (SCCE és Pro-SCCE) felhámra 
kifejtett hatásával foglalkoztak. A barrier- 
funkciókat többen is vizsgálat tárgyává tet
ték farmakokinetikai és noninvazív módsze
rek segítségével, vizsgálták a víztranszpor
tot is, ugyancsak in vitro módszerekkel. A 
víz- és a lipidtartalom együttes mérését 3 
készülékkel: komeométerrel, szebuméterrel 
és ATR-FTIR spektrométerrel végezték. A 
köröm hisztológiai szerkezetét viszont 
szinkrotron röntgensugár mikrodiffrakciójá- 
val tárták fel. Többen is vizsgálták a bőrér
zékenységet in vitro metodikával, pl. kor- 
neociták felhasználásával. Az atopiás der- 
matitisz esetében az alapfunkciók -  a pig- 
mentáció, a ráncképződés és a barrier- 
funkciók -  változását ellenőrizték. A penet
ráció és egyúttal az irritáció vizsgálatára 
marhatőgy bőrből készítettek modellt, mely 
természetes barrierként funkcionált. Többen 
is vizsgálták a humán ceramidokat. A ce- 
ramidok meghatározása gázkromatográf- 
tömegspektrográffal történt, de vizsgálták a 
bőr mikroflóráját is impedancia technikával.

A további vizsgálatok konkrét termékek 
bőrre gyakorolt hatását elemezték. A 
perkután penetrációt pl. mikrodialízis se
gítségével határozták meg. A melanomákat 
és napfénykárosodásokat optikai módszer
rel, ún. „Confocal” mikroszkóppal végez
ték. A pigmentáció vizsgálatára egy epi- 
dermisz-modellt, a MelanoDerm TM-et 
használták. A fényvédőtermékek tesztelé
sét reflexiós fotometriával vizsgálták. 
Vizsgálták még a kozmetikai kezelések ha
tását az ultrastrukturális szintekre.

A hajkutatás témakörét egy átfogó előadás 
vezette be. Clarence Robbins az 1990-2000. 
közti időszak fejlődésének fontosabb lépcső
fokait mutatta be. Ehhez csatlakoztak a kísér
leti előadások. A hajfestés témában a dia- 
mino-pirazol-származékokat, mind a hajfes
tékek új kategóriáját jellemezték. Más szer
zők gyengéd, nem oxidatív módszert ajánlot
tak a hajfestésre. A savas festékek esetében a 
„több a hajra, kevesebb a bőrre” célkitűzést 
szelektív penetrációval biztosították, de be
mutattak egy fázisinvenzióval működő 
hajfestőkrémet is. A hajkondicionálásban kü
lönböző polimer-felületaktívanyag komple
xeket vizsgálták a szerkezet és a hatékonyság 
összefüggésében. Bemutatásra kerültek még 
transzparens hajviaszok is, melyek vizes na- 
nodiszperz technológiával készültek.

A szekció többségi előadásainak témája 
vizsgálati jellegű volt, ahol hangsúlyt az új in 
vitro metodika kidolgozása kapott. Vizsgál
ták a haj növekedéséért felelős fibroblaszt 
növekedési faktort, továbbá a metabolizmust 
és a növekedést együttesen. Mérték a 
hajápolószerek hidratáló hatását, a szilikon
tartalmú samponokból a kationos polimerek 
depozícióját (kettős fluoreszcenciás techno
lógiával) és a kondicionáló szerek hatékony
ságát. A hajfény esetén a szilikonok haté
konyságát vizsgálták a műszeres mérés és a 
vizuális megfigyelés összevetésében. A ke
zelések hatékonyságának ellenőrzésére fel
használták még a „Confocal” mikroszkópot 
és a differenciál szkenning kalorimétert is. 
Két előadás is foglalkozott a samponok hab
minőségének vizsgálatával, ebben a téma
körben egy teljesen automatikus habvizsgáló 
rendszert is leírtak, végezetül kémiai mód
szerrel vizsgálták a modifikált amino- 
sziloxánoknak az egyensúlyi állapot bizto
sítására gyakorolt hatását.

A hatóanyagok témakörben az első szek
cióhoz hasonlóan a bőröregedés és a bőrvé
delem, voltak a vezető témák, különös tekin
tettel a fénysugárzás károsító hatására. Ezen
kívül kiemelhető még az enzimek, a protei
nek és a lipidek alkalmazása is. Új bőrvédő 
hatású antioxidánsokat mutattak be, pl. az 
alfa-glukozilrutint és egy kitinszármazékot. 
Egy új stabil C-vitamin-származék esetében 
igazolták a mélyebb bőrrétegekbe való pe
netrációját és a szabadgyökök elleni védőha
tását. Ugyancsak a szabadgyökök elleni ha
tékonyság a fő jellemzője egy 3 gyógynö
vényből (citromfű- és édesgyökér-kivonat, 
valamint kakukkfűolaj) álló kompozíciónak, 
melyet eredményesen alkalmaztak a Herpes 
simplex és a pattanások kezelésére. Külön
böző enzimek esetében vizsgálták az oxi
datív behatások és az öregedés elleni haté
konyságot. Endogén epidermális lipidek al

kalmazásával pedig a bőr barrieijére sikerült 
kedvező hatást kifejteni.

A direkt fényvédelemmel számos előadás 
foglalkozott. Új, vízoldékony bis-fenilbenz- 
imidazol-származékokat mutattak be, me
lyek UV-A abszorberek. Ugyancsak újszerű 
eredmény, hogy egyes UV-A és B-szűrők 
együttes alkalmazása révén sikerült sziner- 
gens hatású terméket kidolgozni. Új techno
lógiai megoldásról is beszámoltak, szerves 
UV-szűrők mikrorészecskéinek alkalmazá
sa formájában. Jelentős fényvédő hatást iga
zoltak az Ecton nevű hatóanyag esetében, 
mely egyúttal az immunproblémákra és a 
membránkárosodásokra is jótékony hatású
nak bizonyult. Vizsgálták még az UV- 
abszorberek fénystabilitását is. A természe
tes anyagok közül kiemelhető a zab ható
anyagainak a vizsgálata, melyek elsősorban 
antiirritáns hatékonysággal rendelkeznek, 
de vizsgálták a szóját, az árpát és a cink-oxi- 
dot is. Beszámoltak még a rekombinált epi
dermisz növekedési faktor gyártásáról, ku
tatásáról és alkalmazásáról. Az antigén stra
tégiában pedig arról, hogy egy Toniskin ne
vű preparátum új perspektívákat nyithat.

A szekció másik témaköre a hatékony
ságvizsgálatoké volt, melyek döntően in 
vitro technikák voltak. Az in vivő vizsgála
tok csakis a felületi mérőmódszerekre kor
látozódtak. A haj kutikula tulajdonságát pl. 
piezoelektromos érzékelőkkel vizsgálták. 
A penetráció meghatározására egy vizuali- 
zált fotoakusztikus mélység profiloméiért 
alkalmaztak. A kozmetikai termékeknek a 
Stratum Comeumre gyakorolt hatását IR- 
és Raman-spektroszkópia segítségével, a 
testápolószerek hatékonyságát pedig 
topometriásan (Primis) ellenőrizték.

A biztonsági főtémakör részben átfedés
ben volt a többi szekcióban elhangzottak
kal. Több előadás is foglalkozott a humán 
bőrmodellekkel és azok becslési biztonsá
gával. Más kutatók frissen vágott sertésbőrt 
alkalmaztak az UV-filterek abszorpciójá
nak és penetrációjának meghatározására. 
Számos publikáció foglalkozott az irritáció 
modellvizsgálatával, mind a bőr, mind pe
dig a szem esetében megbecsülték az imitá
ciós potenciál lehetséges értékét. Egy átfo
gó előadás is elhangzott a biztonsági vizs
gálatok optimalizálásáról a lehető legjobb 
termék kifejlesztésének szempontjából.

A toxicitási vizsgálatok is a frekventált té
mák közé tartoztak. Vizsgálták a kozmetikai 
alapanyagok és más kemikáliák immuntoxi- 
citási kockázatát. Egy in vitro fototoxicitási 
teszt esetében európai sikertörténetről refe
ráltak, de sokat ígérő módszert deklaráltak a 
genototoxicitási tulajdonság meghatározásá
ra is. Az egyéb témák közül megemlíthető
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még egy impedancia vizsgálat, mellyel a 
konzervánsok hatékonyságát ellenőrizték. 
Végezetül a poliglicerol-származékok kémi
ai szerkezet meghatározásával is foglalkoz
tak, mely az összeférhetó'ség és a fokozott 
emulgeáló képesség szempontjából jelentős.

A kozmetikai, kiemelten az emulziók 
technológiai fejlődése a fő témakörök közé 
tartozott. Az emulziós kérdéskört egy általá
nos előadás vezette be, mely a relatíve új 
megoldásokat mutatta be a nanoemulzióktól 
a többfázisú rendszerekig. Mindkét típusra 
kísérleti előadás is elhangzott. Az O/V- 
típusú nanoemulziók egyes galenusi készít
ményeknél részesíthetők előnyben, a többfá
zisú rendszer viszont bizonyos enzim- 
poliszahardiokkal konjugált proteolitikus 
enzimek számára bizonyult optimális közeg
nek. Ugyancsak a többfázisú rendszereket 
alkalmazták benzofenon- és kámfortartalmú 
emulziókban, de itt a különlegesség a cik- 
lodextrán emulgens volt. Új emulgensekkel 
egyébként több előadás is foglalkozott. Be
számoltak többek között új, módosított cel
lulózéterek, aminosavakból előállított új ké
szítmények és zsírmentes emulgensek előál
lításáról és alkalmazásáról. Népszerű téma 
volt a fényvédőkrémek és lóciók kutatása is. 
Vizsgálták az emulgensek befolyását a napo
zók hatékonyságára, továbbá a széles spekt
rumú fényvédelem megvalósítását szervet

„ECO-CONFERENCE 2000”
(Növi Sad, 2000. szeptember 27-30.)

A „Környezetvédelem a városi és városon 
kívüli területeken” c. konferenciát Milutin 
Cirovics professzor elnökletével rendezték 
meg. A konferencián 6 ország kutatói vettek 
részt a jugoszláviai kutatók mellett. Magyar- 
országról Takácsné Hájos Mária és Kiss A. 
Sándor voltak jelen, mint meghívottak. 
Mindketten az Újvidéki Egyetem vendéghá
zának voltunk lakói, amelyért Gaál profesz- 
szomak ezúton is kifejezzük köszönetünket.

A konferencián 127 dolgozat szerepelt, 
amelyből 105 jugoszláv, illetve 6 bolgár, 4 
magyar, 4 makedón, 3 orosz, 3 román és 2 
török szerzőjű is. A konferencia nyelve 
szerb és angol volt. A dolgozatokat 2 vas
kos kötetben (1/422 és 11/385) szerb nyel
ven, angol összefoglalóval jelentették meg. 
Ezek közül csak néhányat emelünk ki.

Kastori, R. elsősorban a nehézfémek 
(Cd, Pb és Ni) növényekbeni akkumuláció
ját mutatta be. Ebből kitűnt, hogy mennyire 
fajfüggő ezek felvétele és akkumulációja. 
Míg a babban 10 ppm, a sárgarépában 36, a 
paradicsomban 66, a spenótban 161 ppm

mkl

len hatóanyagokkal O/V-típusú emulziók
ban és lóciókban. Egy kutatócsoport „intelli
gens” (smart) emulziókat mutatott be. Ezek
ből az O/V-típusú készítményekből a bőrön 
„in situ” képződik folyékony kristály. Ez a 
szisztéma különösen alkalmassá tehető in
tenzív és prolongált hatású hidratáló készít
mények előállítására. Az emulziós kérdés
körhöz sorolhatók még a reológiai témák is. 
Újszerű a reológiai „kilengés” (swing) teszt, 
mely a szerzők szerint jó előrejelzést ad az 
emulzió várható hőstabilitásáról, de minden 
tekintetben fontosak a reológiai jellemzők, 
melyek még a formulálást is elősegíthetik.

A hatóanyagok vonatkozásában beszámo
ló hangzott el a vitaminokról, a termékek 
egy új generációjáról, továbbá a polioxipro- 
pilén-polioxietilén tokoferil éterek alkalma
zásáról, szinergens hatású UV-szűrő kombi
nációkról és a speciális szilikaréteggel be
vont cink-oxid kiemelkedő fényvédő hatásá
ról, valamint az alma polifenol extraktum 
antioxidáns hatékonyságáról.

Az egyéb készítményformák közül a kap
szula említhető még meg. Előadások hang
zottak el a retinoidok és egyes hidrofób 
anyagok kapszulázásáról, továbbá egy szu
perkritikus CO-,-technikával végzett mikro- 
kapszulázási eljárásról. Viszonylag frekven
tált termékforma volt még a make up. Be
számoltak új antireflektív hatású készítmé

Cd volt szárazanyagra számolva. Dujic, I. 
előadásában 7 ország lakosainak ásványi
elem felvételét tárgyalta, 4 makro és 11 mik
roelem vonatkozásában. Ebből csak a mag
nézium és szelén adatait emeljük ki. A mag
néziumfelvétel a törököknél a legalacso
nyabb (240 mg), amit a svájci (278 mg) kö
vet, míg Szerbiában 320-342 mg a napi fel
vétel. Magnéziumból a legjobban a hollan
dok ellátottak, 428 mg/nap felvétellel. Sze
lénből Szerbiában csak 25-32 g-ot, míg a 
finnek 113 g-ot, a spanyolok 244-499 g-ot 
vesznek fel a napi táplálékkal.

Dragicsevics és munkatársai a salátale
vél szeléntartalmának függését vizsgálták a 
levél antikarcinogén anyagainak mennyisé
gétől, a szeléntrágyázástól. A szelénadago
lástól csökkent a Mg, a GSH, a C-vitamin 
és fitin, míg nőtt a béta-karotin és szelén
szint, továbbá a szárazanyagtartalom.

Takácsné Hájos M. és munkatársai az 
öntözésnek, a céklarépa nitrátszintjét befo
lyásoló hatásáról számolt be. Megállapítot
ták, hogy mind az öntözéstől, mind a nitro

nyekről, melyek „elhalványítják” a póruso
kat, jól kendőző termékek optikai vizsgála
táról, melyek az öregedő bőméi lehetnek 
előnyösek, végül a „porgél” formájú make 
up-ok alkalmazásáról. Referáltak még egy 
tartóshatású rúzs kifejlesztéséről is.

Egyéb IFSCC hírek: a kongresszus alatt 
ülésezett a Szövetség elnöksége és ide hív
ták össze az éves közgyűlést is, melyen 
Hangay György képviselte a Magyar Tár
saságot. A fontosabb témák voltak:

Az új elnökség megválasztása. Az IFSCC 
új elnöke Klaus-Peter Wittern a Német 
Társaság elnöke lett, aki eddig a Szövetség 
alelnöki posztját töltötte be.

Referátumok hangzottak el a soron követ
kező IFSCC-rendezvények előkészületeiről:

2001. május: Stockholm (konferencia)
2001. október: Taipei (konferencia)
2002. október: Edingburgh (22. kong

resszus).
Abban is döntöttek, hogy 2003-tól a 

nagy kongresszusok közti években is csak 
egy rendezvény lesz. Lényegében már el
dőlt, hogy a nagy kongresszust 2004-ben az 
Egyesült Államokban, 2006-ban Japánban 
és 2008-ban Spanyolországban rendezik. A 
2003-as konferenciára Olaszország pályá
zik a legnagyobb eséllyel.

Hangay György

géntrágyázástól egyaránt növekedett a ré
pagyökér nitráttartalma.

Kiss A. Sándor és munkatársai a sárgarépa 
magnéziumos levéltrágyázásának fajtafüggő 
magnéziumfelvételét és annak a répatestbeni 
eloszlását mutatták be. Beigazolódott az a 
korábbi, leveleknél észlelt megfigyelésük, 
hogy a répatest fiatalabb (csúcsi) részében 
nagyobb a magnéziumtartalom.

Nagy-Gosztonyi, M. és munkatársai a cék
larépa gyökértest festékanyagai (betanin, 
izobetanin, betanidin, izobetanidin, vul- 
gaszantin I. és H ) arányának fajtafüggő vol
táról számoltak be. A festékanyagtartalom 
azért fontos, mert a porított céklarépa élelmi
szerszínezékül is szolgál és értéke a festékfé
lék arányától is függ.

A résztvevők meglátogatták a Kastori 
akadémikus vezette Újvidéki Mezőgazda- 
sági Kutató Intézetet és az Újvidéki Egye
tem Kémiai és Analitikai Tanszékén Gaál 
professzort. Mindkét intézmény műszerek
kel jól ellátott, az ICP-től az NMR-ig min
den fontos műszer megtalálható náluk. La
boratóriumaik kutató és minősítő vizsgála
tokat végeznek.

Kiss A. Sándor
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Egyesületi élet

Német Kémiai Társaság (GDCh),
NMR Szakcsoport. 22. NMR konferencia
(Regensburg, 2000. szeptem ber 27-30.)

A rendezvény a németországi NMR-esek 
és felhasználók szokásos évi összejövetele, 
azonban tekintettel az ottani laborok nagy 
számára, felszereltségére és a kutatások 
színvonalára, mindenképpen nemzetközi 
érdeklődésre tarthat számot. Ennek megfe
lelően általában jelentős a külföldi résztve
vők száma is, és nemcsak a német nyelvte
rület más országaiból (Ausztria, Svájc), ha
nem Közép-Európából is. Nyilván ez ok
ból is a konferencia nyelve az angol.

A szekciókban 56 szóbeli előadás hang
zott el (ebből csak három volt 45 perces ple
náris, jó néhány harminc perces és a többség 
húsz perces) és mintegy száz poszter is sze
repelt több csoportba osztva. A résztvevők 
száma 226 volt. Ebben az évben a biológia
ilag hatásos vegyületek és az ún. új anyagok 
NMR spektroszkópiáján volt a hangsúly, de 
ezt azért nem vették nagyon szigorúan, hi
szen a hagyományos alkalmazások és meto
dikai kérdések is bőven szerepeltek a prog
ramban. A szekciók a következők voltak:

Biokémiai és biológiai alkalmazások és 
biomolekulák: ezen két népes szekció té
mái némileg átfedtek, valójában a fehérje 
és nukleinsav vizsgálatoktól egészen a 
Photo-CIDNP effektus kihasználásáig ter
jedtek. Több előadó is érintette a maradék 
dipoláris hatások kihasználási lehetőségét 
pl. fehérjék térszerkezetének (tekeredettsé- 
gének) meghatározásában.

Anyagtudomány: az egyik leggyorsab
ban növekvő alkalmazási terület, elsősor
ban persze szilárdfázisú mérések tartoznak 
ide, sok a polimerkémiai vizsgálat, de a po
rózus vagy összetett (kompozit) anyagok is 
ideértendők. Az ún. MQMAS technika 
nagy lökést adott a kvadrupól magok (pl. 
27A1) vizsgálatainak.

Anyagtudományi képalkotási eljárások: 
B. Bliimich (Aachen) neve fémjelezte ezt a 
szekciót, aki polimer anyagok esetében a 
képalkotási lehetőségekről tartott előadást. 
Az, hogy áramló közegeket, sőt az azokban 
uralkodó sebességeloszlásokat vagy gyor
sulásokat is tudjuk követni NMR-rel, elő
revetít számos ipari alkalmazást.

Nagyfelbontású NMR folyadékfázisban. 
Szerves vegyületek vizsgálatai: kétségtelenül 
a leghagyományosabb alkalmazás, de még 
mindig nem lerágott csont, a rendelkezésre

álló gazdag metodikai fegyvertár segítségé
vel számos kémiai érdekesség deríthető ki.

Elmélet és számítások, valamint hidro
génkötések, NMR paraméterek szekciók: 
minden évben pontosabb eredményekkel 
rukkolnak elő akár ab initio vagy DFT 
szinten, ez utóbbit bizonyította V. Maikin 
(Pozsony) előadása is. Közeleg az idő, ami
kor minden NMR laborban be kell rá ren
dezkednünk, hogy a várható kémiai eltoló
dások mellett skaláris vagy dipoláris csato
lásokat, esetleg ámyékolási tenzor kompo
nenseket tudjunk számolni (H. Sterk, Graz), 
hiszen ezek számos jelenség pontosabb ér
telmezéséhez is hozzásegítenek. Változat
lanul érdekes természetesen az automatikus 
szerkezetmeghatározás lehetősége, azon
ban a szokásos mondat „Lehetséges a telje
sen automatikus szerkezetmeghatározás” 
végén még mindig kérdőjel és nem felkiál
tójel volt (W. Robién, Bécs).

Bioorganikus és szervetlen kémiai al
kalmazások: ennek a némileg vegyes 
szekciónak a bevezető plenáris előadását a 
heteronukleáris szakma egyik nagy öregje, 
W. V. Philipsborn (Zürich) tartotta. Szá
momra különösen érdekes volt a szekció 
egy másik, a régi fémorganikus NMR-es 
B. Wrackmeyer (Bayreuth) által tartott elő
adása is a különleges nagyfelbontású eljá
rás és a mágnesezettség átvitel együttes al
kalmazásáról.

EPR, CIDNP: az elektronspinek és 
magspinek kölcsönhatásainak meglepően 
izgalmas, de többségünk által gyakran 
mégis némileg elhanyagolt területéről 
Ivano Berlini a paramágneses ügyek firen
zei pápája tartott plenáris előadást a tőle 
már megszokott vehemenciával.

Biokémiai alkalmazások -  LC NMR, 
Alacsonyfelbontású NMR. Ipari és környe
zetvédelmi alkalmazások: e két szekció el
sősorban a gyógyszer- és élelmiszeripari, 
esetleg biotechnológiai alkalmazások iránt 
érdeklődőknek volt hasznos.

Kémiai csere és relaxációs vizsgálatok, 
mérések részlegesen rendezett fázisban: 
három, meglehetőségen eltérő témájú elő
adást tettek ebbe a szekcióba.

Nagyfelbontású NMR szilárd fázisban: 
ez a terület hozta az elmúlt években a leg
több elméleti, metodikai újítást és nem vé

letlen, hogy ezek után az alkalmazások 
száma is igen jelentősen megnőtt. Minden
képpen kiemelendő R. Harris (Durham) 
előadása, aki elsősorban 19F metodikai és 
alkalmazási kérdésekről szólt élvezetes stí
lusban. (Itt érdemes felhívni a figyelmet a 
Harris professzor által szervezett jövő évi 
durhami konferenciára, amely az angol 
verziója a regensburginak). De a szekció 
többi előadása A. Sebald (Bayreuth), P. 
Tekely (Nancy), M. Potrzebowski (Lodz) is 
érdekes volt a szilárdfázisú NMR iránt ér
deklődők számára.

Szembetűnő volt a technikailag láthatóan 
jól felszerelt kelet-németországi laboratóriu
mok (pl. Lipcse, Drezda és Jéna) részéről be
mutatott munkák nagy száma és magas szín
vonala. Az idei rendezvényen a szokásosnál 
is kiemeltebb hangsúlyt kaptak a közép-eu
rópai országok (Lengyelország, Csehország, 
Szlovákia, Magyarország, Szlovénia stb.) 
előadói, akik részvételét anyagilag is támo
gatta a Német Kémiai Társaság.

A hazai NMR szakembereket az MKE 
és az MTA Kémiai Osztály NMR Munka- 
bizottságának számos tagja képviselte. Kö
zülük több csoport szóbeli előadásban szá
molt be legújabb kutatási eredményeiről és 
poszterek bemutatására is sor került. Szó
beli előadást tartottak: Kövér Katalin és 
munkatársai (Debreceni Egyetem): 15N- 
ben dúsított proteinek relaxációs vizsgála
tai; Szalontai Gábor (Veszprémi Egye
tem): Rutin 2H NMR vizsgálatok folyadék- 
kristályos fázisban; Szántay Csaba és 
munkatársai (Richter Gedeon Rt.): Erősen 
eltolt kémia egyensúlyok hatása és követé
se és Tóth Gábor és munkatársai (BME): 
Calix[4]arén származékok teljes hozzáren
delése és térszerkezeti vizsgálatai.

Posztert mutattak be: Rohonczy János és 
munkatársai (ELTE): Al(IÜ) tartalmú gé
lek 29Si és 27A1 MAS, CPMAS vizsgálatai, 
Forgó Péter és munkatársai (Szegedi 
Egyetem) természetes diterpének vizsgála
tairól számoltak be. Kovács J. és munka
társai (BME) stiroepoxidok térszerkezeté
ről és 13C eltolódásaik kvantumkémiai szá
mításáról adtak számot. Simon András és 
munkatársai (BME) triterpén szaponinok 
vizsgálatait ismertették.

Figyelemreméltó, hogy a fenti munkák 
egy része, hasonlóan a lengyel, cseh, szlo
vák stb. előadásokhoz, németországi együtt
működőkkel készült.

Szalontai Gábor
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Egyesületi élet

Gyógyszerkémiai é s  Gyógyszertechnológiai Szimpózium 2000
(Visegrád, 2000. szeptem ber 28-29.)

Az MTA Gyógyszerkémiai és Gyógy
szertechnológiai Munkabizottsága és az 
MKE Szerves- és Gyógyszerkémiai Szak
osztálya az 1999. évi rendezvényhez ha
sonló sikeres ülést tartott az „Alapítvány a 
Magyarországi Gyógyszerkutatásért” köz
hasznú társaság és a PharmaTours Rt. ren
dezésében. A rendezvényt az Országos 
Műszaki Fejlesztési Bizottság támogatta.

A két félnapos összejövetelen a regiszt
rált 83 kutató mellett, további 26 kutató lá
togatott el a rendezvény első vagy második 
napján, mintegy 17 egyetemi, akadémiai és 
ipari kutatóhelyet képviselve. Hermecz Ist
ván elnök megnyitójában kérte, hogy erre a 
két napra mindenki felejtse el, hogy hon
nan jött és azzal foglalkozzunk, amiért jöt
tünk: kötetlen szakmai diszkusszió a hazai 
gyógyszerkutatás és fejlesztés eredménye
iről. Az elhangzott 16 előadás jól reprezen
tálta az egyes műhelyekben folyó magas 
szintű kutatásokat a gyógyszerkémia, a 
szerkezetkutatás, a gyógyszerhatóanyagok 
fizikai-kémiai tulajdonságainak vizsgálata, 
a kombinatorikus kémia, az elméleti mód
szerek gyakorlati alkalmazása, a biokémia, 
a gyógyszerformázás és a gyógyszer-anali
tika területén. Külön öröm volt, hogy az 
egyes elhangzott előadásokat értékes szí
nes diszkusszió követte.

A szeptember 28-án Vas Ádám (Richter 
Gedeon Rt.) elnökletével tartott első szek
cióban Erős István (Szegedi Tudomány- 
egyetem, Gyógyszertechnológiai Intézet) 
igen színvonalas előadásban ismertette az 
intézetében a dermatológiai készítmények 
biohasznosíthatóságának növelésére vég
zett kutatásai eredményét. Ezt követően 
Komlódi Zsolt (Richter Gedeon Rt.) az 
RGH-1756 új dopamin D3 receptor vegyü- 
let kardiovaszkuláris hatásait jellemezte ér
dekes előadásában. A következő gyógy
szerkémia tárgykörébe eső előadásban Bor
za István (Richter Gedeon Rt.) a heterocik
lusos résszel helyettesített benzamidoxi- 
mok és benzamidinek előállításába és 
antitrombotikus hatás vizsgálatába vezette 
be a résztvevőket. A szekciót Zelkó Romá
na (Semmelweis Egyetem, Egyetemi 
Gyógyszertár) a gyakorlat szempontjából is 
igen fontos jelenséggel, a poli(vinilpirroli- 
don) fizikai öregedésének és a tárolási kö
rülmények a polimer szerkezetére kifejtett 
hatásainak kérdéseivel foglalkozott.

Simay Antal (Gyógyszerkutató Intézet 
Kft.) által elnökölt következő szekcióban 
Kéri György (Semmelweis Egyetem, Mole

kuláris Biológiai és Pathológiai Intézet) 
nagy érdeklődéssel várt előadása a szignál 
transzdukciós terápiának a modem gyógy
szerkutatásban betöltött szerepéről az elő
adó váratlan megbetegedése miatt elmaradt, 
így a szekció nyitó előadásban Bárdos Atti
la (Meditop Gyógyszeripari Kft.) a szaba
dalmi oltalmat is kapott tablettázható rönt
genamorf kalcium-citrát előállításáról szá
molt be. Keserű György (Richter Gedeon 
Rt.) előadásában a felfedező kutatás haté
konyságát növelő „in silico” farmakokineti- 
ka, ADME predikciókat mutatta be virtuális 
HTS környezetben. A szerzők az előadást 
kiegészítették az idei bolognai „Medicinái 
Chemistry Symposium”-on is bemutatott 
poszterük kiállításával. Szente Lajos 
(Cyclolab Kft.) igen élénk, logikus előadás
ban szemléltette a Novartis cég számára cik- 
lodextrint tartalmazó új Voltaren szemcsepp 
kifejlesztése során váratlanul felmerült fej
lesztési kérdéseket és az ezekre kidolgozott 
nem egyszer igen szellemes megoldásaikat. 
A szekciót Ferenczy György (Chinoin Rt.) 
másnapról előrehozott előadása zárta a fe
hérje krisztallográfiai eredményeken alapu
ló enzim inhibitorok kötődési állandók szá
molásáról és predikciójáról.

A péntek délelőtti első szekció elnöke 
Greiner István (Richter Gedeon Rt.) adta át 
Forró Enikőnek (Szegedi Tudományegye
tem, Gyógyszerkémiai Intézet) az „Alapít
vány a Magyarországi Gyógyszerkutatásért” 
közhasznú szervezet kutatás támogatási díját, 
mellyel az elmúlt évben sikeresen megvédett 
Ph.D. dolgozatok számára kiírt pályázat első 
helyezettjét jutalmazták. A szerzőnek a nagy
számú 2-helyettesített cikloalkanolok lipáz- 
katalizálta kinetikus rezolválását bemutató 
előadása meggyőzte a hallgatóságot az ala
pítványi döntés helyességéről. A dolgozatból 
Forró Enikő első szerzőségével 6 közlemény 
jelent meg, ebből négy a Tetrahedron 
Asymmetry folyóiratban. Katona Zoltán 
(Richter Gedeon Rt.) Hasznosné Nezdei 
Magdolna (Műszaki Kémiai Kutató Intézet, 
Veszprém) tavalyi előadásának folytatása
ként beszámolt a kristályosítás műveleti pa
ramétereinek gyakorlati meghatározásáról a 
termék mikromorfológiai jellemzőinek vizs
gálatával. Csikós Éva (Chinoin Rt.) egy igen 
érdekes színpolimorfia vizsgálatáról és elmé
leti számításokkal alátámasztott értékeléséről 
számolt be előadásában.

A kétnapos ülést záró szekció elnöke 
Szente Lajos kérte fel Stamf Györgyöt 
(Semmelweis Egyetem, Gyógyszerészi In
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tézet), hogy ismertessen egy speciális 
gyógyszertechnológai módszert, a liofilizá- 
lás rejtelmeit. Szabóné Révész Piroska 
(Szegedi Tudományegyetem, Gyógyszer
technológiai Intézet) előadásában többek 
között a hatóanyagok formázását befolyá
soló kristályossági fok meghatározásának 
összehasonlító vizsgálatával foglalkozott. 
Sümegi Balázs (Pécsi Tudományegyetem, 
AOK Biokémiai Intézet) lebilincselő elő
adásában a poli-ADP-ribiz-polimeráz 
(PARP) inhibitorok citoprotektív hatásának 
vizsgálati eredményeit mutatta be in vivo és 
in vitro modellrendszereken. Karancsi Ta
más (Comgenex Rt.) nagy mintaszámú ve- 
gyületkönyvtárak termikus stabilitásának 
jellemzésénél elért eredményeiket foglalta 
össze. Befejező előadásként egy a közeljö
vőben megjelenő, egyben hézagpótló isme
reteket tárgyaló „A sok változós adatelem
zés (kemometria)” című könyvüket mutatta 
be Borossy András (Gyógyszerkutató Inté
zet Kft.) szellemes és élvezetes stílusban.

Az immár hagyományos csütörtöki va
csora utáni beszélgetés háziasszonya Zelkó 
Romána kérte fel Ló'w Miklóst (Richter Ge
deon Rt.), aki vállalkozott a közelmúltban 
váratlanul elhunyt Schön István helyett Kis
faludy Lajos életének és munkásságának be
mutatására. Az igen tanulságos visszaemlé
kezést Korbonits Dezső egyéni hangvételű 
megemlékezése tette felejthetetlenné.

Az alapítvány pályázatára az alábbi, 
utóbbi egy évben sikeresen megvédett 
Ph.D. dolgozatokat nyújtották be:

Adlejf Vilmos (Semmelweis Orvostudo
mányi Egyetem, Doktori Iskola): Moleku
láris biológiai és patofiziológiai vizsgála
tok humán mellékvese daganatokon 

Bogye Gábor (Semmelweis Orvostudo
mányi Egyetem, Doktori Iskola): Szelénhi
ány Magyarországon -  táplálkozási és kli
nikai vonatkozások

Emri Tamás (Kossuth Lajos Tudomány- 
egyetem, Mikrobiológiai és Biotechnológi
ai Tanszék): A penicillium chrysogenum 
glutation metabolizmusa 

Forró Enikő (Szegedi Tudományegye
tem, Gyógyszerkémiai Intézet): 2-Szub- 
sztituált cikloalkanolok lipáz-katalizálta 
kinetikus rezolválása 

Jármay Katalin (Semmelweis Orvostu
dományi Egyetem, Doktori Iskola): Klini- 
kopathologiai megfigyelések Chronicus 
hepatitis C interferon-a kezelése kapcsán 

Jurányi Zsolt (Semmelweis Orvostudo
mányi Egyetem, Doktori Iskola): A puri- 
nerg neurotranszmisszió új mechanizmusai 
a központi és perifériás idegrendszerben 

Klivényi Péter (Szent-Györgyi Albert 
Orvostudományi Egyetem, Neurológiai
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Klinika): Role of free radicals and excita- 
toxins in some neurological diseases and in 
their animal models

Mikala Gábor (Semmelweis Orvostudo
mányi Egyetem, Doktori Iskola): Szerke
zet és működés feszültségfüggő kálciumc- 
satomákban

Ősz Erzsébet (Kossuth Lajos Tudomány- 
egyetem, Szerves Kémiai Tanszék): Syn
theses and NMR Studies of Hydantocidin 
Analogues and Other Acylurea Derivatives

Szilágyi Erika (Kossuth Lajos Tudo
mányegyetem, Szervetlen és Analitikai

Kémiai Tanszék): Nyíltláncú és makrocik
lusos poliaza-polikarboxilát ligandumok 
lantanoida(III) komplexeinek képződési 
kinetikája és egyensúlyi sajátságai 

Tóth-Heyn Péter (Semmelweis Orvostudo
mányi Egyetem, I. Gyermekklinika): A 
renális kallikrein-kinin rendszer szerepe az új
szülött vese hemodinamikai szabályozásában 

Váradi György (Szent-Györgyi Albert 
Orvostudományi Egyetem, Orvosi Vegyta
ni Intézet): Investigation of the Role of 
TCR/CD3 £ Subunit in Signal Transduc
tion and the Immune Recognition in case

Bruckner-termi előadások
(2000. szeptember 29., október 27., november 24.)

Kovács Imre: Várhatóan HIV-1 
ellenes hatású spironukleozidok 

előállítása

Az AIDS kemoterápiájának egyik lehetsé
ges útja a HÍV reverz transzkriptáz enzim 
szelektív gátlása. Az ún. TSAO vegyület- 
család a nem nukleozid típusú reverz 
transzkriptáz inhibitorok egyik perspektivi
kus csoportja. Prototípus vegyülete a timin 
származék (TSAO-T). Az új TSAO analó
gok előállítására irányuló munkák többsége 
a nukleobázis más heterociklusra történő 
cseréjére szorítkozik. Kevés kísérlet történt 
azonban az esszenciálisnak vélt spirohete- 
rociklus megváltoztatására. Az előadó 
olyan új vegyületek szintézisével kapcsola
tos eredményeit ismertette, melyek a hatás 
szempontjából szükségesnek tartott spiro- 
heterociklus rész átalakítását célozták. Az 
előadó részletesen beszámolt kilenc új ve
gyüld szintézisének menetéről, elemezte az 
alkalmazott reakciókörülmények fontossá
gát és elmondta a sztereoszelektivitással 
kapcsolatos megfigyeléseit. Az eddig meg
vizsgált vegyületek ugyan nem mutattak 
HIV-ellenes hatást, de az egyik vegyület, il
letve származékai hatásosnak mutatkoztak 
mikromoláris koncentrációban bizonyos ví
rusfertőzéssel szemben.

Maksay Gábor: Neurotranszmitter 
receptorok: sztereokémia, 

termodinamika és ionofor funkció

Az előadás a GABAa, glicin és szerotonin 5- 
HT3 receptorok családján keresztül mutatta 
be, hogy a sztereokémiái szemlélet jelentős 
fejlődése hogyan segíti a receptorológiát, és 
így a gyógyszerkutatást. Az előadó ismertet
te az 1,4-benzdiazepin észter prodrugok (e 
vegyületcsalád neuroaktivitásáért a GABAa

receptor egyik kötőhelye felelős) kémiai 
szerkezete, enzimatikus hidrolízise és far- 
makokinetikája között felismert összefüggé
seket. Szubsztituált származékok szintézisé
vel és vizsgálatával feltérképezhetővé vált a 
benzdiazepin kötőhely háromdimenziós 
szerkezete. Napjainkban a kérdés már a re
ceptor oldaláról is megközelíthető, mivel a 
rekombináns humán receptorok békapetében 
expresszálhatók és így ionofór funkciójuk 
elektrofiziológiai módszerekkel vizsgálható. 
Az utóbbi években kollaborációban került 
sor a rekombináns glicin és GAB Aa recepto
rok tanulmányozására. Tropeinek és neu- 
roszteroidok alegység-szelektív allosztérikus 
hatást mutattak a glicin receptorokon, a 
GABAa agonisták affinitása (potency) és ha
tékonysága (efficacy) is változott a receptor 
alegység összetételével. A receptorok szerke
zetét szelektív reagensekkel és mutációval 
változtatva vizsgálták a kötődésre és az 
ionofór funkcióra gyakorolt hatást. Az elő
adás jól példázta, hogy a gyógyszer szerke
zet-hatás összefüggések megismerése ho
gyan segítheü a receptor szerkezet-funkció 
összefüggések megértését.

Ötvös László : Újabb nukleotid 
kutatási eredmények

A korszerű biotechnológia elképzelhetet
len szintetikus oligonukleotidok nélkül. Az 
elsősorban természetes nukleotidokat tar
talmazó oligomerek kiemelkedő szerepet 
töltenek be mind a kutatásban, mind az 
iparban. A legújabb kutatások -  mint azt az 
előadásból megtudhattuk -  a nem termé
szetes oligonukleotidok gyógyászatban és 
a diagnosztikában történő felhasználása 
szempontjából jelentősek. Az előadás fel
villantotta a MTA KKKI-ben 25 éve folyó 
kutatások főbb állomásait, kiemelve a bá-

of Influenza Vírus Haemagglutinin using 
Synthetic Peptides

Zupkó István (Szegedi Tudományegye
tem, Szent-Györgyi Albert Orvos- és 
Gyógyszerésztudományi Centrum, Gyógy- 
szerhatástani és Biofarmáciai Intézet): a- 
Adrenerg antagonisták tokolitikus hatásának 
vizsgálata prosztpartum patkány modellen

A Gyógyszerkémiai és Gyógyszertech
nológiai Szimpózium jövő évi ülése várha
tóan 2001. szeptember 27-29. között kerül 
megrendezésre.

Hermecz István 
Takácsné Novák Krisztina

zis szubsztituált vegyületek előállítását és a 
polimeráz katalizálta reakciók tanulmá
nyozását. Részletesen taglalta a furanóz 
helyett ciklopentán gyűrűt tartalmazó 
oligonukleotidok szintézisét és biológiai 
hatását. Ezután az antiszensz oligonuk
leotidok vizsgálatára irányuló legújabb ku
tatási eredményeket ismertette. Az anti
szensz nukleotidok a m-RNS-ek transzlá
ciójának gátlásával új eszközei lehetnek a 
vírusos megbetegedések elleni küzdelem
nek. A nagy intenzitással folyó kutatások
ba -  mely viszonylag új területe a nuklein- 
sav-kémiának -  a bázis módosított vegyü
letek szintézisével a kutatócsoport is be
kapcsolódott. Részletesen tanulmányozták 
az uracil különböző alkilezett származéka
it, vizsgálták a lánc hosszúságának hatását 
a biológiai aktivitásra. A kutatások ered
ményességét jelzi több HÍV ellenes 
oligonukleotid létrehozása, melyek közül 
az 5-(l-hexinil)-dU egységeket tartalmazó 
vegyület túljutott a preklinikai vizsgálato
kon. Az előadás legvégül oligonukleotid 
prodrugok előállításával kapcsolatos erőfe
szítések eredményeit ismertette.

Tóth G ábor: Peptid-foszfátészterek 
szintézisének lehetőségei

Az élő szervezetben a szerin és a treonin ali
fás ill. a tirozin fenolos hidroxil csoportjá
nak foszforilációja, -  melyet a kinázok vé
geznek -  a regulációs folyamatok igen gya
kori lépése. A foszfopeptidek kémiai szin
tézise érdekes módon csak 20 éves múltra 
tekint vissza. Az előadás első része áttekin
tés nyújtott a főbb szintetikus stratégiákról 
(szinton, globális stb.), majd részletesen tár
gyalta a foszfátbeépítésre elterjedt reagen
sek (foszfokloridát, polifoszforsav) alkal
mazásának korlátáit. Az előadó ezután saját 
tapasztalatait osztotta meg a hallgatósággal, 
ismertetve a foszforamidit típusú reagen
sekkel végzett kísérleteit. Megállapította, 
hogy a foszfopeptidek előállítására a Hl oxi
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dációs állapotú foszfort tartalmazó vegyüle- 
tek előnyösebben alkalmazhatók a koráb
ban használt származékoknál. Módszert 
dolgozott ki Boc stratégiával felépített pep- 
tidek szilárd fázison történő foszfatilezésére 
foszforamidit reagens segítségével. Ezt -  az 
irodalomban először -  oldatfázisban is meg
valósította. Bemutatta a módszer továbbfej
lesztett variánsát, melyben a P-ciano-etil- 
tercier-butil-N,N-dietil foszforamiditet al
kalmaz részlegesen védett foszfátészterek 
előállítására anélkül, hogy az eltávolításkor 
dehidroaminosav képződési mellékreakció 
játszódna le. Az előadást a nukleinsav- 
kémiában már bevált, a foszforamiditokhoz 
hasonlóan alkalmazható, de könnyebben ke
zelhető H-foszfonátok tárgyalása zárta.

Sohár Pál: Poliheterociklusos ve- 
gyületek szerkezetvizsgálata

A Bruckner-termi előadássorozat 2000-ben 
utolsó alkalommal megrendezett összejöve
tele keretében elsőként polikondenzált hete
rociklusos vegyületek képződésekor megfi
gyelhető régió- és sztereoszelektivitási prob
lémák korszerű NMR spektroszkópiai mód
szerekkel történő felderítésének lehetőségei
be kaphattunk betekintést. A bemutatott, 
egymás mellett futó kutatási témák közös 
jellemzőjeként elmondható, hogy a különbö
ző kondenzált gyűrűs termékek teljes szte
reokémiái leírásához -  gyűrűanellációk és 
konformerek meghatározása -  hasonló, ru
tinszerűen elvégezhető NMR spektroszkópi
ai technikák szükségesek (DEPT, 2D-HSC, 
HMBC, DNOE). A SZOTE Gyógyszerké
miai Intézettel (Bemáth Gábor, Stájer Géza) 
több évtizede tartó együttműködés keretében

különböző bifunkciós -  többek között nor- 
bomán és norbomén alapvázas -  vegyületek 
kondenzációs reakcióit kísérő sztereokémiái 
érdekességek felderítésére került sor. A tér- 
szerkezeti kutatások ferrocén-alapú hetero
ciklusos vegyületekre is kiterjedtek, melyek
hez spektroszkópiai érdekességükön kívül 
számos esetben biológiai aktivitás is társul. 
A kifejezetten erre a kutatási témára létrejött 
akadémiai kutatócsoport munkájából a 
formil-ferrocén kondenzációs reakcióit kö
vetően különböző „cikloftlekkel” kiváltott 
cikloaddíciós reakciók termékeinek szerke
zetvizsgálata került bemutatásra. Az elő
adást a benzilidén benzociklanon típusú ve
gyületek (POTE, Perjési Pál) sztereokémiái 
jellegzetességeinek felvázolása zárta. A 
spektroszkópiai eredmények között felvil
lantott bélyegritkaságok és a Wagnerre törté
nő utalások különleges atmoszférát adtak 
ennek a Bruckner-termi délutánnak.

Arányi Péter: Az eredeti 
gyógyszerkutatás tendenciái

Az eredeti gyógyszerkutatás növekvő költ
ségterhei és a célvegyületek kiválasztásától 
a klinikai vizsgálatok lezárásáig szükséges 
hosszú fejlesztési idő (átlagosan 10-12 év) 
napjainkban a világ vezető gyógyszergyára
it -  az ipar és szolgáltatás egyéb területeihez 
hasonlóan -  fúzióra és így jelentős tőkekon
centrálásra készteti. Az önerőből fejlesztés
re nem képes, globális összehasonlításban 
kis vállalatok szükségszerűen felvásárlásra 
kerülnek, így például a Chinoin-Sanofi ese
tében szinte kizárólagossá (99%) nőtt a 
francia cég tőkerészesedése. A genetikussá 
váló termékek jelentős bevételi visszaesést

jelentenek a vállalatok számára, így azok 
folyamatos, erősen piacorientált kutatási és 
fejlesztési beruházásokra kényszerülnek, 
amelyek elsődleges célpontjait a nagy 
számban előforduló betegségek kezelését 
szolgáló, „blockbuster” gyógyszerek képe
zik. A napjainkban zajló biológiai és számí
tógépes információrobbanás, továbbá a ku
tatás technikai feltételeinek igen jelentős ja
vulása lehetővé teszi, hogy a közeljövőben a 
terápiás célpontok és hatóanyagok száma 
ugrásszerűen növekedjék. Ezen kívül jelen
tős felfogásbeli változást hozhat a gyógy
szeripar számára az ún. „betegre szabott te
rápia” egyre nagyobb mértékben jelentkező 
igénye. Az eredeti gyógyszerek kutatásának 
és fejlesztésének jól szervezett csapatmun
kának kell lennie, mivel a molekuláris bio
lógus, biokémikus, a modellező, szintetikus 
és szerkezetkutató vegyész, továbbá a far
makológus és a farmakokinetikus tevékeny
ségére egyaránt szükség van a sikerhez. A 
jövőben előreláthatóan növekedni fog a 
szerződéses (outsourcing) kutatások aránya 
a gyógyszerkémia területén, ez pedig töb
bek között az ipari-egyetemi kapcsolatok 
erősödéséhez vezethet, amelyre pályafutása 
során az előadássorozat névadója, Bruckner 
Győző is folyamatosan törekedett.

(Az előadások kivonatai és a Bruckner 
termi előadások programja olvasható az 
MTA Kémiai Osztály, Szerves és Biomo
lekuláris Kémiai bizottság honlapján a kö
vetkező web oldalon: http://www.kfki.hu~ 
cheminfo/osztalv/hizott/bruckner/bruck- 
ner.htmll

Kóczán György
Mihala Nikolett 

Szlávik Zoltán

Tudomány é s  Ipar Kozmetikai Szimpózium
(Szeged, 2000. október 12.)

Az MKE Kozmetikai és Háztartásvegyipari 
Társasága és a Szegedi Akadémiai Bizott
ság Gyógyszerészeti Szakbizottsága szim
póziumot tartottak. A szervezési munkában 
a Florin Kozmetikai Rt. és a Szent-Györgyi 
Albert Orvostudományi Egyetem intézetei 
közül a Gyógyszertechnológiai Tanszék és 
a Bőrklinika is részt vett. A 80 résztvevő a 
kozmetikai ipart, a kutatási háttér intézmé
nyeket és a kereskedelmi (főleg a beszállí
tói) vonalat képviselte. A rendezvényt 
Cselovszky Jánosné, a konferencia elnöke 
nyitotta meg. Beszédében teret szentelt a

tudomány és az ipar kapcsolatának, Szeged 
és azon belül a Florin Rt. szerepének.

A program első részében átfogó tudomá
nyos előadások hangzottak el. Húsz Sán
dor (SZOTE Bőrklinika) „Kozmetikai ké
szítmények hatása és mellékhatása”, Te
mesvári Erzsébet (SOTE Bőrklinika) „A 
kozmetikai készítmények allergizáló hatá
sa”, Erős István (SZOTE Gyógyszertech
nológia) „A kozmetikumok Teológiája” cí
men tartottak előadásokat.

A program második részében a külföldi 
alapanyaggyártó cégek bemutatták a fejlő

dési trendeket és újabb készítményeiket. 
Alois Kretz (Hoffmann-La Roche Ltd.) 
„Vitaminok a kozmetikában”, Reinecke 
Hubert (Merck Kft., Budapest) „Kozmeti
kai hatóanyagok”, William Cannon (Croda 
Oleochemicals) „Fejlődési trendek a koz
metikai alapanyagoknál”, Martin Mayer 
(Drugoco GmbH) „Új kozmetikai ható
anyagok” címen tartottak előadásokat.

A nagy érdeklődésre való tekintettel ígé
ret hangzott el egy hasonló szimpózium 
megszervezésére 2001-ben, továbbá arra, 
hogy az elhangzott előadásokat leközli az 
Olaj Szappan Kozmetika folyóirat.

Hangay György
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A Magnézium Társaság ü lése
(Budapest, 2000. novem ber 22.)

Elsőként Kiss Zoltán, a makói Diósszilágyi Kór
ház belgyógyász főorvosa, kardiológus, A  mag
nézium szerepe a koszorúér trombózisban, a 
véralvadásban” címmel tartotta meg előadását. 
Hangsúlyozta, hogy a magnézium élettanilag 
természetes antagonistája a kalciumnak és csök
kenti fíbrinogén kötődését a trombocitákhoz, így 
csökkentve a vérrög, a trombózis keletkezését. 
Prakszisában 2 316 betegnél a szívinfarktusban 
idejében adott intravénás magnézium-szulfát in
jekció 24%-kal csökkentette a halálozást. Elő
adását szemléletesen diaképekkel élénkítette.

Ezután Kiss A. Sándor elnök, Az ivóvíz kati
on egyensúlya és a cardiovascularis mortalitás 
összefüggései és a magnézium hatása az alkoho

los máj cirrhozisra” című előadásában megálla
pította, hogy az általa javasolt szérum kation- 
egyensúly és a magas vérnyomás között szoros 
korreláció van. Hasonlóan a regionális ivóvizet 
fogyasztók szívbetegsége (infarktus, mortalitás) 
is összefügg a kation egyensúllyal, míg a Ca/Mg 
aránynál nem találtak érdemleges korrelációt. 
Alkoholos máj cirrhozisos betegeknél a szokásos 
gyógyszeres kezelésnél a máj-funkciók nem ja
vultak, de a később kiegészítésül adott Mg-malát 
kedvező hatású volt. Ez az adat, bár csak egy be
tegnél tapasztaltra utal, mégis Nemesánszky és 
munkatársainak enzimatikus májvizsgálataival 
egyezik, így javasolható a magnéziumos kiegé
szítés a máj cirrhozisos kezelésben.

Következő számunk tartalmából

Szekeres Gábor: Vegyipari kutatóintézetek Bertóti Imre: Felületanalízis hazai ered- 
létesítése, működése és megszűnése Ma- ményei és jövőképe 
gyarországon II.

A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK HÍREI

Az Európai Vegyészmérnökszövetség 
(EFCE) Szűrés és Elválasztás 
Munkabizottsága 2000. április 4-én tartot
ta ülését Brightonban, az Egyesült Király
ságban, kapcsolódva a 8. Szűrési Világkon
ferenciához. Egyesületünk képviseletében 
Molnár Károly vett részt az eseményeken. 
A Munkabizottság értékelte a Szűrési Világ- 
konferencia eredményeit, és úgy ítélte meg, 
hogy a 600 résztvevővel megrendezett talál
kozó igen széleskörű érdeklődést váltott ki, 
jól szolgálta a szakma és a tudományos élet 
szakembereinek találkozását, a szűrési szak
ma fejlődésének bemutatását. Képviselőnk 
mint a Világkonferencia Tudományos Bi
zottságának tagja igyekezett segíteni a Kon
ferencia tudományos, szakmai munkáját. A 
Munkabizottság elnöke megköszönte a 
munkabizottsági tagok szervezési munkáját.

Javaslatként hangzott el, hogy a munka- 
bizottság szervezésében rotációs jelleggel 
rendezzenek Európai Szűrési Konferenciát 
úgy, hogy a jelenlegi nemzeti szűrési szim
póziumok legyenek kibővítve egy-(két) 
nemzetközi nappal. A felvetést a Munkabi
zottság elfogadta; a konkrét lebonyolítási 
formára javaslat készül. A következő' mun
kabizottsági ülés a 2001. június 26-28. kö
zött Nürnbergben megrendezendő konfe
rencia keretében lesz.

Az EURACHEM szervezet 2000. május 
23-26-án Berlinben, Németországban tar

totta éves rendes összejövetelét és Végre
hajtó Bizottsági ülését a május 22-23-án 
megrendezett Reference Materials fó r  
Technologies in the New Millennium szim
póziumot követően. Az eseményeken 
Hlavay József mint a Eurachem Hungary 
elnöke és a nemzetközi szervezet Executive 
Committee tagja vett részt.

Az EURACHEM-HUNGARY és az 
MKE Analitikai Mérések Minőségbiztosí
tása Szakcsoportja 2000. június 5-6. között 
Budapesten rendezett nemzetközi szimpó
ziumot a következő címmel: International 
Symposium on Measurement Uncertainty 
in View ofISO  17025 Requirements.

2001-ben a következő ülések lesznek:
XII. EURACHEM MEETING: április, 

Varsó, Lengyelország,
EURACHEM EXECUTIVE COMMIT

TEE MEETING: szeptember, Delft, Hol
landia.

Az Európai Vegyészmérnökszövetség 
(EFCE) Chemical Engineering in the 
Application of Catalysis munkabizottságá
ban Petró József képviseli Egyesületünket. 
A munkabizottság aktívan működik, 2000- 
ben kétszer is ülésezett: júliusban Prágában, 
a Cseh Köztársaságban, és szeptemberben 
Indiában. Képviselőnk csak az utóbbin tu
dott részt venni, mivel áprilisban az USA- 
ban volt, ahol nemzetközi kongresszus ke
retében „Murray Ranney” Award-ot kapott

Mindkét előadáshoz számos kérdés, hozzá
szólás hangzott el, így pl. Kuti Vilma és Tóth Pé
ter a szülészeti, Gergely Anna, Meszes Ilona és 
Gilinger-Pankotai Mária a talaj-táplálék, Bagi 
Béláné a takarmányozás vonatkozásában szóltak 
hozzá. Bérei István mint hozzászóló ismertette a 
Mg-malát készítményt, amelyet Sípos István, a 
20 ezer km-es világrekorder távfutó fogyasztott a 
futása során. Mint várható volt, a magnézium ki
egészítéstől sem lábikra görcs, sem izomláz nem 
fordult nála elő a verseny folyamán.

Végül az elnök beszámolt a Vichy-ben rende
zett 9. Nemzetközi Magnézium Szimpóziumról, 
és arról, hogy a 7. Magyar Magnézium Szimpó
ziumot 2001. június 4-6. között Tatán rendezzik 
meg. Erre mind résztvevők, mind előadók je
lentkezését váiják az Egyesület Titkárságára.

Kiss A. Sándor

Havas Géza-Deák András-Sawinsky János: 
Keverők teljesítményszükségletének mérése 
Nemes András: A Cavinton és a vinkamin- 
származékok ipari szintézisének története

az amerikai Catalysis of Organic Reaction 
Society-től és a Grace Co.-tól.

Az International Confederation fór 
Thermal Analysis and Calorimetry 
(ICTAC) 2000. augusztus 14-18. között 
tartotta 12. konferenciáját Koppenhágában 
(Dániában), bizottsági ülését pedig a konfe
renciát megelőző hétvégén. A MKE képvi
seletében és a magyar termoanalitikusok 
nevében Simon Judit vett részt az üléseken.

Az elnök, Prof. Charsley elsőként két ki
váló termoanalitikus, két ICTAC alapító tag 
haláláról adott hírt. Dr. Róbert Mackenzie 
(Skócia) és Dr. Dávid Dollimore (USA) 
2000. nyár folyamán, közvetlenül a kong
resszus előtt eltávoztak az élők sorából. Pó
tolhatatlan veszteség érte a termikus vilá
got. Az elnök bemutatta a nemzetközi bi
zottság új tagjait, és sok sikert kívánt mun
kájukhoz. Prof. Charsley-t az ICTAC pénz
ügyeiért felelős személy, Prof. Gallagher 
(USA) követte. Beszámolója azt tükrözte, 
hogy a nemzetközi szervezet pénzügyileg 
stabil, és minden eddig megrendezett nem
zetközi konferencia nyereséges volt.

Dr. McAdie beszámolt arról, hogy az 
ICTAC taglétszáma változó, de jelenleg 
650, ez a létszám 44 ország részvételét je
lenti. Bejelentette továbbá, hogy 2002-ben 
Barcelonában rendezendő ICTAC bizottsá
gi ülésig a tagdíjak nem változnak.

Ezt követően Dr. T. Sórensen az ICTAC- 
12 konferencia elnöke beszámolt a konfe
rencia szervezéséről. A résztvevők száma 
hozzávetőlegesen 300 fő volt, a delegátusok
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31 országot képviseltek. A konferencia alatt 
12 nagy műszergyártó cég mutatta be ter
mékeit. Bejelentette, hogy a konferencia 
pénzügyi mérlege pozitív. Az eló'bbi kije
lentés meglehetősen nagy vitát váltott ki, 
mivel Koppenhágában, amely tudvalévőén 
Európa egyik legdrágább városa - csak szál
lodai elhelyezésre volt lehetőség. A konfe
rencia elnökét ezért személyes bírálatok ér
ték, és az ICTAC Bizottság megszavazta, 
hogy a jövőben csak olyan helyen lehet 
konferenciát szervezni, ahol olcsó szállá
sok, pl. diákszállók is rendelkezésre állnak.

Az előbb ismertetett tények tükrében nagy 
vita volt a 13. ICTAC kongresszus földrajzi 
helyét illetően. Az ajánlat Kína, Ausztrália és 
Olaszország volt. Pénzügyi és egyéb meg
fontolások miatt a Bizottság 24 órai gondol- 
kozási idő után Olaszországot választotta.

A probléma az volt, hogy az ICTAC 
alapszabálya szerint, ha az egyik konferen
cia Európában van, akkor a következőt a 
tengeren túl kell tartani. Ez a szabály most 
felborult, azzal a kompromisszummal, 
hogy Olaszország után 2 ICTAC konferen
cia lesz az amerikai féltekén, Ausztráliá
ban vagy Távol-Keleten.

Az általános részt bizottsági elnökök be
számolói követték.

Elsőként az ICTAC Tudományos testü
letének elnöke Prof. Gmelin adott részletes 
tájékoztatást a négy tudományos bizottság 
munkájáról és az öt munkacsoport elmúlt 4 
évben folytatott tevékenységéről.

Az ICTAC régi célkitűzése az angol 
nyelvű közös nomenklatúra kidolgozása. 
Az elmúlt 4 évben ez megtörtént, és jelen
leg a javaslat az ASTM bizottság előtt van; 
az egyeztetés részletein dolgoznak.

A standardizációs bizottsági elnök be
számolójában hangsúlyt kapott a további 
mágneses standardok fejlesztése, gyártása 
és terjesztése.

A bizottság megszavazta az ICTAC- 
weboldal megtervezését és működtetését. 
Az első félévben még az írott ICTAC-news 
is meg fog jelenni, de később csak az elekt
ronikus újság fog működni.

Simon Judit mint a Journal o f Thermal 
Analysis and Calorimetry főszerkesztője 
javasolta, hogy az ICTAC-12 konferencia 
Proceedings-ét, melyet a JTAC-ban publi
kálnak, dedikálják Dr. R. Mackenzie emlé
kének. A javaslatot a bizottság egyhangú
lag elfogadta.

A ICTAC alapszabálynak megfelelően 
egy bizottsági tag csak 2 cikluson keresztül 
szolgálhat. Mivel képviselőnk a fenti tiszt
séget 8 éven át betöltötte, tagsága befeje
ződött, és utódaként a Termikus Szakcso
port tagjának egyetértésével Novak Csa
bát jelölte.

mkl

Az Európai Vegyészmérnökszövetség 
(EFCE) Szárítási Munkabizottsága
2000. augusztus 21-31. között tartotta ülé
sét a 12th International Drying Symposium 
(IDS’2000) keretében. Az üléseken Egye
sületünket Farkas István, a Munkabizott
ság elnöke képviselte.

A munkabizottsági ülés főbb napirendi 
pontjai a következők voltak: új tagok felvéte
le, az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadá
sa, az EFCE kommunikácóinak megbeszélé
se, az IDS’2000-ről történő beszámolás, tájé
koztató a tervezett EU projektekről, a követ
kező évi ülés időpontjának és helyszínének 
kijelölése valamint a WP új elnökének meg
választása a következő hároméves időszakra. 
A WP ülésnek kiemelt jelentősége volt a 
munkabizottság jövőbeni céljainak, terveinek 
kidolgozása és összehangolása tekintetében.

Fontosabb konzultációk:
Prof. A.S. Mujumdar, az IDS alapító elnöke 
Prof. Z. Pakowski, az IDS titkára

A szimpóziumon Farkas István társszer
zőkkel közösen előadást is tartott, amely
nek keretében beszámoltak a Szent István 
Egyetem Fizika és Folyamatirányítási Tan
széke és az MTA-SZIE Folyamatirányítási 
Kutatócsoport közreműködésével a nap
energia gyümölcsszárításra való alkalma
zása, valamint a nedves levegő szárítóban 
történő áramlásának stabilitási problémái
val kapcsolatos kutatások eddigi eredmé
nyeiről. Emellett két szekcióban elnöki ill. 
társelnöki feladatokat is ellátott.

A fentieken túlmenően képviselőnk láto
gatást tett az Eindhoveni Egyetem, Ve
gyészmérnöki Tanszékén. Ennek során tár
gyalásokat folytatott Prof. J. Coumans, 
Prof. P. Kerkhof Dr. G. Moovier és Dr. A. 
J. J. van dér Zanden vezető oktatókkal a 
tervezett közös oktatási és kutatási lehető
ségekről. A tervbe vett közös pályázati té
ma: „Environmental issues o f different dry
ing processes ”,

Az Európai Kémikusegyesületek Szövet
sége Analitikai Kémiai Divíziójának 
(FECS/DAC) ülését Lisszabonban tartot
ták a 2000. szeptember 2-9. között megren
dezett Euroanalysis XI konferencia kereté
ben. A rendezvényen Egyesületünk képvi
seletében Görög Sándor és Horvai György 
vettek részt.

1. (FECS/DAC) Steering Committee ülése
A félnapos ülést szeptember 2-án tartot

ták. Az ülésen részt vett a FECS/DAC el
nöke és titkára, M. Valcárcel és H. Körte, a 
FECS előző elnöke L. Niinistö, a Steering 
Committee tagjai: A. Hulanicki, B. 
Karlberg és Görög Sándor, valamint az 
Euoroanalysis XI elnöke, F.M. Camoes és

megfigyelőként B. te Nijenhuis, a FECS/ 
DAC volt titkára.

Az ülésen tájékoztatót hallgattak meg az 
Euroanalysis XI konferencia előkészületei
ről és előkészítették a FECS/DAC másnapi 
közgyűlésének anyagát. Képviselőnk itt je
lentette be hivatalosan lemondását a Ma
gyar Kémikusok Egyesülete képviseletéről 
a DAC-ban és átnyújtotta az elnöknek az 
MKE Analitikai Szakosztálya elnökének le
velét, amelyben Horvai György profesz- 
szort jelölik az MKE új képviselőjeként. 
Valcárcel és Niinistö professzorok igen me
leg szavakkal köszönték meg Görög Sándor 
eddigi munkáját és elismerésüket fejezték ki 
az MKE szabályszerű és elegáns eljárásáért. 
Niinistö professzor külön is méltatta az 
MKE jó választását: igen jó véleményt nyil
vánított Horvai professzor kvalitásairól. 
Görög Sándort meghívták, hogy a magyar 
képviselet átadása ellenére vegyen részt a 
Steering Committee következő, Bledben 
2001 áprilisában megrendezendő' ülésén.

2. A FECS/DAC közgyűlése
Itt került sor a magyar képviselet átadá

sára: eddigi képviselőnknek módja nyílott 
Horvai György bemutatására.

Az ülésen is beszámolt Camoes profesz- 
szorasszony az Euroanalysis XI előkészü
leteiről. Az előzetes adatok és a program 
láttán a közgyűlés kifejezte azt a meggyő
ződését, hogy ezzel a konferenciával az 
Euroanalysis konferenciák sorozata túlju
tott azon a mélyponton, amit a két évvel 
ezelőtti, valóban nagyon rosszul sikerült 
bázeli konferencia jelentett és jelezte kö
szönetét a szervezőknek.

Rendezte a közgyűlés a FECS/DAC által 
támogatott/szponzorált európai rendezvé
nyek státusát. Megvitatták a Divízió inter
netes honlapjának kérdéseit. Döntött a köz
gyűlés a DAC keretein belül működő munka- 
csoportok tevékenységének továbbviteléről 
részben megújult tagsággal (analitikai kémia 
oktatásával, minőségbiztosítási és akkreditá- 
ciós ügyekkel foglalkozó, az analitikai kémia 
és a jog kapcsolatait vizsgáló és az analitikai 
nomenklatúrával foglalkozó munkacsoport
ok), ill. az analitika történetével foglalkozó 
munkacsoport beolvasztásáról a FECS ké
mia-történeti munkabizottságába.

Tájékoztatót hallgattak meg a 2002-ben 
Dortmundban megrendezendő Euroanaly
sis XII. előkészületeiről és döntöttek az 
Euroanalysis XIII színhelyéről (Salamon- 
ca, 2004).

A  FECS/DAC legközelebbi közgyűlése 
Cordobában lesz 2001. szeptember 16-án. 
A Kozmetikus Kémikus Társaságok 
Nemzetközi Szövetsége (IFSCC) elnök
ségi ülése és közgyűlése. A rendezvénye
ket 2000. szeptember 11-14. között Berlin
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ben tartották a kétévenkénti IFSCC Kong
resszus keretében. A rendezvényeken 
Egyesületünk képviseletében Hangay 
György vett részt.

A Kongresszus közel 2 000 résztvevőjé
vel kiemelkedő szakmai és társadalmi ese
mény volt. Képviselőnk egy poszterrel sze
repelt, amelyről, valamint a Kongresszus
ról részletes ismertetés olvasható a Magyar 
Kémikusok Lapja és az Olaj, Szappan, 
Kozmetika ezévi első számában.

Az Elnökségi ülés és a Közgyűlés főbb 
határozatai a következők:
1. Az elnökséget részben újraválasztották; 

az új elnök Dr. Klaus-Peter Witten, a né
met társaság elnöke lett. (Ez számunkra 
előnyös, mert jó a kapcsolatunk a német 
társasággal.)

2 .2008-ig terjedően kijelölték a nagy 
kongresszusok, és 2005-ig a nemzetközi 
konferenciák színhelyeit. Rendező or
szágként nem vagyunk érdekeltek, de 
megkezdtük a 2002. áprilisában tartandó 
V. Magyar Kozmetikai és Háztartás
vegyipari Kongresszus-sál kapcsolatos 
PR-tevékenységet. ígéretet kaptunk a 
Szövetség támogatását (sajtó, adrémák, 
előadói ajánlás) illetően.
Jó hír, hogy megoldódtak az IFSCC 

Magazine-na\ kapcsolatos problémák; a 
Verlag für Chemische Industrie és a 
Ziolkowsky GmbH vette át a folyóirat kiadá
sát és terjesztését. Azóta a Magyar Kozme
tikai és Háztartás vegyipari Társaság Nem
zetközi Tagozata, azaz a 81 fős IFSCC- 
tagsága folyamatosan kapja a magazint, így 
a magas színtű szakmai ismereteken kívül 
közvetlenül értesül a Szövetség munkájáról, 
eredményeiről és rendezvényeiről.

Az Amerikai Olajkémiai Társaság (AOCS) 
és a Nemzetközi Zsiradékkutatási Társa
ság (ISF), valamint a MKE közti kapcsolatok 
3 éves levelezés és információcsere után élő
vé váltak azáltal, hogy 1999-ben részt vettünk 
a Brighton-i kongresszuson. Hangay György 
elfogadta az AOCS-tagságra való felkérést 
azzal az érveléssel, hogy így másokkal (MTA 
Elelmiszertudományi Komplex Bizottság, 
METE, Kertészeti Egyetem, Cereol) együtt 
lobbizhatunk egy ISF Kongresszus rendezői 
jogáért, esetleg 2009-re.

Az Európai Gyógyszervegyészek Szövet
sége (EFMC) 2000. szeptember I8-án és 
20-án tartotta Management Committee 
(MC) ülését a szeptember 18-22. között 
Bologna-ban, Olaszországban megrende
zett XVI. International Symposium on 
Medicinái Chemistry (ISMC) keretében. A 
rendezvényeken Egyesületünket Pallos 
László és Domány György képviselte.

A 2000-ik évi ISMC helye, a Palazzo della 
Cultura e dei Congressi, tökéletesen alkalmas 
egy ilyen nagy konferencia megrendezésére.

Negyvenkilenc országból (köztük számos 
nem európai is) közel ezeregyszáz kutató 
jött el. Magyarországot, legnagyobb örö
münkre, huszonegy résztvevő képviselte.

Az előadások (4 „plenary lecture”, 71 
„main lecture”, 23 „órai communication”) 
három szekcióban hangzottak el, a közel 
480 poszter bemutatására ugyancsak há
rom szekció adott lehetőséget. Az előadá
sok és a poszterek felölelték a korszerű 
gyógyszerkémia minden izgalmas terüle
tét, kitűnő lehetőséget biztosítva a résztve
vőknek friss információk gyűjtésére, ta
pasztalatok cseréjére.

A Management Committee (MC) elé ez
úttal 22 pontból álló napirendet teijesztet- 
tek a föderáció vezetői.

Meg kell jegyezni, hogy a Szövetség 
mértékadó személyiségei között az utóbbi 
időben kiéleződtek a sajnos gyakran sze
mélyes jellegű ellentétek. További problé
mák keletkeztek a természetes fejlődésből. 
Míg húsz évvel ezelőtt az EFMC néhány 
európai gyógyszerkémiai társaság laza tár
sulása volt önkéntes szervezőkkel, addig 
mára tengerentúli kapcsolatokkal rendelke
ző, tagdíjjal, költségvetéssel, információ- 
gyűjtő/teijesztő rendszerrel „bajlódó”, las
san hivatásos alkalmazottakat (pénztáros, 
„web-master”, auditor stb.) is igénylő szer
vezetté vált. A változások irányának és sú
lyának megítélése, a megoldási javaslatok 
folyamatos vita tárgyai az MC üléseken.

A már említett feszültségek végül úgy 
látszanak megoldódni, hogy új „Executive 
Committee"-t (EC) választottak, amit meg
bíztak azzal, hogy a legfontosabb problé
mák megoldására rövidesen terjesszenek 
javaslatot a tagtársaságok elé.

Az új EC:
Elnök: Prof. H. Timmerman (Hollandia) 
Alelnök: Prof. F. Sanz (Spanyolország) 
Titkár: Dr. E. Differding (Belgium) 
Kincstárnok: Dr. W. Fröstl (Svájc)

Alelnökkent tagja továbbá az EC-nek a 
következő két évben a leköszönő elnök 
Prof. F. Dall’Acqua (Olaszország) is.

A MC számos ponton módosította a szö
vetség szabályzatát, további pontokat illetően 
pedig a későbbi változtatás mellett döntött.

A MC elfogadta, illetve véglegesítette a 
következő három ISMC helyét és idejét:

XVIIth ISMC (Barcelona 2002.)
XVIIIth ISMC (Koppenhága/Lund 2004.)
XIXth ISMC (Isztambul 2005.)
Bár a Magyar Kémikusok Egyesülete el

nökének levele, amelyben kéri a legközeleb
bi, még le nem foglalt, szimpózium megren
dezésének jogát, valahol elkallódott, a MC

tudomásul vette képviselőink szóban előter
jesztett kérését, miszerint a XXth ISMC (va
lószínűleg 2007-ben) lehessen Budapesten. 
Felhívták a figyelmet arra, hogy legkésőbb 
négy évvel a rendezvény előtt részletes ja
vaslatot kell bemutni a szimpózium helyéről, 
a technikai körülményekről stb. Végső dön
tés csak azután várható (Timmerman pro
fesszor kérte, hogy a kérést ismételjük meg 
egy neki címzett levében is).

Az EFMC egyik legnagyobb gondja, 
hogy nem rendelkezik céljaival arányos 
pénzeszközzel. Jelenleg 24 000 euro az 
összes vagyon, ennek legalább a tízszere
sére lenne szükség. Elhatározták egy pénz
gyűjtő akció megszervezését (felmerült a 
jogi és egyéni tagság gondolata is). Az új 
EC rövidesen javaslatot terjeszt erről is a 
tagtársaságok elé.

A szövetség súlyának, szerepének, nem
zetközi „láthatóságának” növelése az új el
nök, Prof. Timmerman egyik legtöbbet em
legetett ideája. Elképzelése szerint az 
ELJFEPS-hez való csatlakozás (a függet
lenség valamilyen fokú megtartása mellett) 
segíthetne az említett változásokban. Az 
MC több tagja vitatta ezt a gondolatot (sze
mély szerint képviselőink sem hiszik, hogy 
ez az igazán jó megoldás). A döntés szerint 
hamarosan erre vonatkozóan is adnak ja
vaslatokat.

A 2000. évi Nauta-díjat E. DeClercq (Bel
gium) kapta az antivirális chemoterápiában 
elért eredményeiért.

Az EFMC-t alkotó tagegyesületek jobb 
együttműködése érdekében az MC úgy ha
tározott, hogy ezentúl évente lesz MC ülés, 
a következő 2001. május 6-án Noordwijker- 
houtban.

A z  Európai Vegyészmérnökszövetség 
(EFCE) „Nagynyomású Technológiák” 
Munkabizottsága 2000. évi munkaülését 
szeptember 24-25-én Grázban (Ausztria) 
tartotta. Egyesületünket Simándi Béla 
(BME, Vegyipari Műveletek Tanszék) kép
viselte. A Bizottság napirendjén szereplő 
fontosabb kérdések:
1. Prof. A. Bertucco elnök beszámolt az 

EFCE 2000. évi tevékenységéről. Ismer
tette azokat a javaslatokat, melyeket az 
EFCE által kezdeményezett „Fenntart
ható technológiák” című program kere
tében a Munkabizottság tagjai kívánnak 
megvalósítani.

2. A Bizottság támogatja az EFCE soron 
következő konferenciáját (3rd European 
Congress o f Chemical Engineering 
ECCE-3, Nürnberg, 2001. június 26-28, 
Németország) és felkéri tagjait, hogy 
részvételükkel segítsék elő sikerét. Az 
előzetes felmérés szerint a nagynyomású
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technológiák, szuperkritikus oldószerek 
témakörben külön szekciót szerveznek.

3. A Bizottság tematikus nemzetközi kon
ferenciát szervez „4th International 
Symposium on High Pressure Chemical 
Engineering” címmel. A. Bertucco pro
fesszor beszámolt a szervezés jelenlegi 
állásáról. A konferencia tervezett idő
pontja és helye 2002. szeptember 22-25, 
Velence, Olaszország. Az egyoldalas 
öszefoglalás beküldési határideje 2001. 
október 31. lesz. A konferencia anyagát 
az Elsevier Kiadónál könyv formájában 
kívánják megjelentetni.

4. A Munkabizottság elnyert egy 
SOCRATES pályázatot, amelynek kere
tében posztgraduális tanfolyamot tarta
nak a nagynyomású technológiák alap
jairól és alkalmazásairól. A tananyag 
tartalmazza a fizikai-kémiai alapokat 
(fázisegyensúlyok, kinetika), készüléke
ket (szivattyúk és kompresszorok, ké
szülékek, biztonságtechnika) és az alkal
mazásokat (szintézisek, polimerizáció, 
reakciók szuperkritikus oldószerekben, 
szuperkritikus extrakció, kristályosítás 
szuperkritikus oldószerek felhasználásá
val). Magyar vegyészek, vegyészmérnö
kök (PhD hallgatók) önköltségesen ve
hetnek részt a tanfolyamon (időpont:

2001. június 26 - július 5, hely: Maribor, 
Szlovénia és Graz, Ausztria).

5. A 2001-2003. időtartamra „Nagynyomá
sú műveletek és eljárások: alapok és al
kalmazások” címmel egy új SOCRATES 
pályázatot nyújt be a Grázi Műszaki 
Egyetem. A konzorciumnak a BME 
Vegyipari Műveletek Tanszék is tagja.

6. A Munkabizottság szakmai programjá
ban két előadás hangzott el:
Ch. Bauer: A szuperkritikus szén-dioxid 

alkalmazása enzimek tisztítására és enzim
katalitikus reakciók megvalósítására,

Th. Gamse: Egésgátló anyagok extrak- 
ciója elektronikai ipari hulladékokból szu
perkritikus szén-dioxiddal.
7. Az előadások után a Bizottság tagjai 

meglátogatták az Institut fü r Verfahren
stechnik- und Umwelttechnik nevű inté
zet laboratóriumait.
A Munkabizottság következő ülését 

2001. július 6-7.-én Mariborban (Szlové
nia) tartja.

Az Európai Vegyészmérnökszövetség 
(EFCE) Végrehajtó Bizottsága 2000. ok
tóber 6-án ülésezett Gdanskban, Lengyel- 
országban. Az ülésen Marton Gyula képvi
selte Egyesületünket az EFCE/VB megvá
lasztott tagjaként.

KÉMIAI ÉS VEGYIPARI TÁRGYÚ LAPOK 
TARTALMÁBÓL

Magyar Kémiai Folyóirat

(106. évfolyam 10. szám, 2000. október) 
Rabó Gyula: A zeolitkutatás jövőjének ki

látásai
Berger Ferenc és Dékány Imre: A szilárd 

folyadék multimolekulás adszorpciós réte
gek vastagságának számítása atermális pár- 
huzamosréteg-modellel 

Rohrsetzer Sándor, Csempész Ferenc és 
Pászli István: Lioszol-liogél-xerogél átala
kulások megfordíthatósága, II.

Vízvári Béla és Tóth János: Számelméleti 
eljárások felhasználása bruttó mechanizmu
sok rejtett reakcióinak felderítésére 

Jancsó Attila, Nagy László, Einar Sletten 
és Erlemi Moldrheim: Nukleinsav frag- 
mensek és rokon ligandumok foszfátcsoport
jai és a (CH3)2Sn(IV)2+ kölcsönhatásának 
igazolása potenciometriás és spektroszkópiás 
módszerekkel

Magyar Kémiai Folyóirat

(106. évfolyam 11. szám, 2000. november) 
Bakos István: Hidrogénabszorpció elektro- 

litikusan leválasztott platinarétegekben 
Szabó Kálmán és Földesi Edina: Elektroké

miai vizsgálatok kis hőmérsékleteken, XVII.
Weisz Mária, Pólyák Klára és Hlavay Jó

zsef: Balatoni üledékminták elemanalitikai 
vizsgálata, I.

Göblyös Anikó, Lázár László, Evanics Fe
renc, Bernáth Gábor és Fülöp Ferenc: A 2- 
arilszubsztituált imidazolidinek gyűrű-lánc 
tautomériája

Kémiai Közlemények

Ph.D. tézisek
Vass Gábor: Ligandum-fém kölcsönhatás ta

nulmányozása ultraibolya fotoelektron-spekt- 
roszkópiával néhány átmenetifém borohidrid 
és ciklooktatetraén-komplexében
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Az ülés fő témái, határozatai:
1. A Bizottság meghallgatta a 2001. június 

26-28. között Nümbergben megrendezésre 
kerülő ECCE-3 (Vegyészmérnökök Har
madik Európai Kongresszusa) előkészíté
séről szóló beszámolót, amit elfogadott.

2. Tájékoztatást kaptak a Melboume-ben 
2001. szeptember 23-28. között megren
dezésre kerülő „ Vegyészmérnökök Hato
dik Világkongresszusa" előkészületeiről.

3. A Bizottság megerősítette a 2000. május 
25-i, Frankfurtban megtartott rendkívüli 
ülés azon határozatát, amely szerint a 
„Vegyészmérnökök Hetedik Világkong
resszusát" 2003. szeptember 11-16. kö
zött Glasgow-ban rendezik.

4. Miután 2001. december 31-vel lejár az 
EFCE elnökének és általános helyettesé
nek mandátuma, az új tisztségviselők 
személyére vonatkozó javaslattételt 
(előzetes jelölés) megkezdte a Bizottság. 
A választásra az ECCE-3 rendezvény 
alatt tartandó Közgyűlésen kerül sor.

5. A Bizottság következő ülése 2001. júni
usában Nümbergben lesz.

6. Képviselőnk javaslatára az EFCE/VB 
2001. évi utolsó ülését (várhatóan de
cember elején) Budapesten, a MKE 
szervezésében bonyolítják le.

A. I.-né

Zihné Perényi Katalin: Mikrooszlopos dú
sítás kelátképző cellulózon atomspektro- 
metriás elemzéshez

Műanyag és Gumi

(37. évfolyam 8. szám, 2000. augusztus) 
dr. Lehoczki László: Nanokompozitok I. 
dr. Macskást Levente; Medgyesné Horváth 

Emőke: A Teológiai duzzadás, mint a 
polimerömledékek nagyrugalmas tulajdon
ságának megjelenési formája IV. Hazai poli
merek viszkozitásfüggvényeinek meghatáro
zása kapillárviszkoziméterrel

Úgy kell növekednünk, hogy a gyorsasá
gunk megmaradjon -  Beszélgetés Karsai 
Bélával

Horváth László: Abroncsvilág Essenben 
Fáik György: A  termékfejlesztés új útja a 

Rapid Prototyping
Hargitai Hajnalka; dr. Rácz Ilona: Termé

szetes szálakkal erősített termoplasztikus po
limerek III. A kompozitok vízfelvétele és an
nak hatása a mechanikai tulajdonságokra
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Műanyag és Gumi

(37. évfolyam 9. szám, 2000. szeptember)
A szentendrei szimpózium programja 
Dunai Antal; dr. Macskási Levente: A 

fröccsöntés jövőképe az Engel vállalat és ve
vőkörének előrejelzései alapján

Ebenhofer, Harald; László Péter; dr. 
Macskási Levente: A fröccsöntés különleges 
technológiái 1., A gázbefúvás megvalósítási 
módszerei

Kovács József Gábor: Fröccsöntési tech
nológia tervezése és modellezése számítógé
pes szimulációval

Műanyag és Gumi

(37. évfolyam 10. szám, 2000. október) 
dr. Lehoczki László: Nanokompozitok D. 
Simon Péterné; dr. Macskási Levente: 

Műanyag hulladékok hasznosítási tapaszta
latai Nyugat-Európában

Ebenhofer, Harald; László Péter; dr. 
Macskási Levente: A fröccsöntés különleges 
technológiái II., A gázbefúvás berendezései 

Szilágyi László; dr. Kéki Sándor; dr. Deák 
György; dr. Zsuga Miklós: Poli(sztirol)- 
poli(izobutilén) blokk-kopolimerekből kép
ződött micellák vizsgálata fényszórás foto
metriával

Membrántechnika

(4. évfolyam 3. szám, 2000. szeptember) 
Membráné online
Membrán reaktorokban zajló katalízis. 

ICCMR konferencia, Zaragoza 
Tatai membrános konferencia. Meghívó, 

előzetes program és jelentkezési lap
A Szlovák Kémikusok 27. Nemzetközi 

Konferenciája
Fiatal Membránosok Találkozója, Aachen 
Membrános Nyári Egyetem 2000.
Közelgő membrános konferenciák, kurzusok

Korróziós Figyelő

(40. évfolyam 5. szám, 2000.)
Attention of our Readers -  Olvasóink fi

gyelmébe

Bakos István -  Szabó Sándor: A rénium 
korróziógyorsító hatása

Danciu, Virginia -  Cosoveanu, Veronika -  
Ladiu, Ioana Carmen -  Grünwald Ernő: Nát
rium- és kálium-hidroxid tartalmú lúgos, cia- 
nidmentes horgonyfürdők összehasonlító vizs
gálata I. Általános megfigyelések

Tónk István -  Grünwald Ernő -  Várhelyi 
Csaba: Bonyolult alakú alkatrészek tömeggal
vanizálása gyengén savas és lúgos cianidmentes 
elektrolitokban I. Statisztikai megfigyelések 

Grossan, K. G.: Hochlegierte Werkstoffe 
für besondere Beanspruchungen (Erősen öt
vözött szerkezeti anyagok különleges igény- 
bevételekre)

Olaj Szappan Kozmetika

(49. évfolyam 4. szám, 2000. július-augusztus) 
Horváth Zoltán, Vecseri Csaba: A sáfrá- 

nyos szeklice kártevői
Doleschall Fruzsina: Illékony komp- 

nensek vizsgálata különböző gőztéranalízis 
módszerekkel

Domokos János, Kiss Béla, Szabó László 
Gy.: Kozmetikaipari növényünk a körömvi
rág (Calendula officinalis L.)

Héthelyi B. Éva, Koczka István, Bernáth 
Jenő: Tanacetum vulgare L. (Varádics) 
kemotaxonómiai változatainak előfordulása 
Nagykerekitől Kanadáig

Daradics Lóránt, Pálinkás János: A koz
metikumokban használt fontosabb vitaminok 
szerkezete és a bőrápolásban kifejtett hatásuk 

Magda Sándor, Bernd Goers, Békássyné 
Molnár Erika, Vatai Gyula: Felületaktív 
anyag kinyerése mosóvizekből membrán
szűréssel környezetvédelmi céllal 

Doleschall Fruzsina: Szakirodalmi szemle 
Vitéz Ferenc: Szabadalmi szemle

Magyar Vegyipar

(10. évfolyam 9. szám, 2000. szeptember) 
Az Elnökség Várpalotán ülésezett 
Közép-európai vegyipari szövetségek egy

más közt
A MAVESZ és az MKE együtt a színvona

lasabb vegyipari tudományos oktatás előse
gítéséért

Az ELTE TTK Kémiai Tanszékcsoportja 
Bemutatkozik dr. Kubinyi Miklós, a BME 

Vegyészmérnöki Karának dékánja 
Vegyipar és társadalom 
Nem elég magyarnak lenni -  tehetség is 

kell hozzá
A hónap körkérdése: Kell-e stratégiamó

dosítás?
Szakszövetségeink munkájából 
Magyar Kozmetikai, Mosó- és Tisztí

tószeripari Szövetség. Mi folyik a vízbe?
Növényvédőszer-ipari Szakmai Szövet

ség. Intenzív munka a növényvédőszereket 
érintő jogalkotásban

Magyar Műanyagipari Szövetség. Össze
foglaló a 2000. év I. féléves értékeléséből 

Kiállítások a Magyar Vegyészeti Múze
umban

Hírek a vegyiparból

Magyar Vegyipar

(10. évfolyam 10. szám, 2000. október) 
Szeptember végén Hannoverben ülésezett 

a CEFIC-AFEM
Európai párbeszéd a környezetvédelemről 
Dicsérte a MAVESZ-t az Eurochlor igaz

gatója
Jogalkotási hajrá a minisztériumokban 
Röviden a magyar gumiiparról 
A Magyar Gumiipari Szövetség 
Bemutatjuk a Taurus Emergé Kft.-t 
Vegyipar és társadalom 
Szakszövetségeink munkájából 
Magyar Műanyagipari Szövetség. Fran

cia-magyar üzletember találkozó. Magyar 
részvétel a csomagolástechnikai kiállításon 

Magyar Kozmetikai, Mosó- és Tisztítószer 
Ipari Szövetség. Konferencia az EU jogsza
bályok átvételéről, Mossuk kezeinket.

Ipari gázgyártók a MAVESZ-ben?
Hírek a vegyiparból 
A 2000. év kémiai Nobel-díjasai 
Európai Minőségi Díj 
Megemlékezés dr. Gémes Istvánról
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Sjewde... Szende... Szende...

A XXI. századi vállalat

A Business Week 2000. augusztus végi szá
ma (Augusztus 28, 2000. p. 37.) ilyen cím
mel közöl többcikkes, fejezetekre bontott 
USA aspektusé összeállítást. Áttekinti a kor
porációk XXI. századi megújulásának főbb 
elemeit: az innovációs környezet kialakulá
sát, a vállalati szemlélet átalakulását, az új 
vállalatvezetés tagjainak funkciót, leírja az új 
vállalati irodát, és végül foglalkozik a válla
lati ökorendszerrel, beleértve a tevékenység 
kihelyezéseket, a társaságok szociális maga
tartását és az egész világon elfogadott új ke
reskedelmi törvény kidolgozását.

A következőkben a főbb megállapításo
kat szemlézzük.

Kreatív gazdaság

A új, kreatív gazdaságban az információs 
technológia uralkodik, ennek kulcsai az in
formáció és a megvalósítandó elképzelések. 
Az információs-technológiai (IT) beruházá
sok aránya az USA-ban 1960-tól meghá
romszorozódott (ma 35%), a jövőben ezek 
tovább bővülnek, és hozzájárulnak a jelen
legi termelékenység-bővülési ütem megtar
tásához. Virágzik a biotechnológia is. Az 
USA-ban 1999-ben 70%-kal több szabadal
mat regisztráltak, mint egy évvel korábban. 
A beruházásokhoz szükséges tőke bősége
sen rendelkezésre áll a részvénykibocsátá
sokból és a vállalkozói tőkéből. A XXI. szá
zadban megnő a high-tech alkalmazottak, 
különösen a számítógépes mérnök, a számí
tógépes támogató specialista, a rendszer- 
elemző és az adatbázis adminisztrátor iránti 
igény. Nő a rugalmas munkaidőben foglal

koztatottak aránya. Az összeolvadási hul
lám ellenére a legértékesebb vállalatoknak 
kevesebb alkalmazottjuk van, kevesebb em
berrel több profitot érnek el, mint tíz évvel 
ezelőtt, piaci értékük jelentősen megugrott. 
A kreatív gazdaság igazi tőkéjét az elképze
lések adják.

A nagy átalakulás

A sikeres vállalatoknak teljesen új szabályo
kat kell alkalmazniuk. A társaságok arra fog
nak fókuszálni, amit a legjobban csinálnak, és 
a maradékot kihelyezik a partneri hálózatba. 
A vállalatokkal kapcsolatos változásokat az 1. 
táblázat foglalja össze.

A legnagyobb profitot nem a fizikai va
gyont kezelők, hanem az információt mene
dzselők érik el. A vállalatok a vevőkkel part
nerségben működnek, eszközöket adnak vá
sárlóiknak ahhoz, hogy azok pontosan azt ter
vezzék meg és igényeljék, amit akarnak. A 
társaságok virtuális munkaerejét a szabad 
ügynökök és külső szerződéskötők adják, 
akik lehetővé teszik a termékek korábbinál 
gyorsabb fejlesztését. A digitális technikára 
történő átállás csökkenti a reagálási időt, a tő
keigényt, a munkaerőigényt és jelentős haté
konyságjavulást eredményez. A társaságok
nak fel kell kutatniuk a világon a tehetségeket 
és olyan környezetet kell teremteniük, amely 
hagyja az alkalmazottakat kibontakozni.

A XXI. századi vállalat managmentjének 
fő kihívása az lesz, hogy egyensúlyt tartson a 
vállalkozói szellem, valamint a pénzügyi és 
manageri fegyelem időtálló koncepciói 
kozott. A munkaerőt illetően, csökken a bel
földi szakszervezeti mozgalom ereje, hiszen 
a globalizálódás miatt a társaságok gyártási

folyamataikat szinte bárhol elhelyezhetik a 
világon; ámbár mindemellett a gazdaság „ fe- 
hérgallérosodása” megnöveli a szakképzett 
dolgozók fizetését és hatalmát. A kormányok 
támogatása a vasútépítés óta mindmáig fon
tos tényező, így például a hatvanas évek kö
zepén a Pentagon részére hidegháborús kom
munikációs eszközként kifejlesztett Internet 
ma is adótámogatásban részesül az USA- 
ban. A kormányzat tiltásokat is érvényesít, 
ami a trösztellenes intézkedésekben is meg
jelenik (az USA-ban a Sherman trösztellenes 
törvény 1890-es életbeléptetése a Standard 
Oil es az American Tobacco 1911. évi felosz
latásához vezetett, ma pedig a Microsoft szét- 
darabolása van napirenden). A kormányok és 
a központi hivatalok a jövőben is a nyitott 
kereskedelem fenntartásáért és a gyorsan vál
tozó technológiák (biotechnológia és tele
kommunikáció) standardjainak létrehozásá
ért lesznek felelősek. A pénzügyek terén nőtt 
a részvényesi érték szerepe a professzionális 
managerek számára. A befektetők és a man- 
agerek ma sokkal inkább hajlanak a kocká
zatvállalásra, mint korábban. Ennek eredmé
nye egyfajta vibráció, amely az USA gazda
ság versenyelőnye maradhat. A XX. század 
volt az emberiség eddigi leginkább technoló
gia intenzív korszaka. Minden, ami felgyor
sítja a kommunikációt és a szállítást, megvál
toztatja az emberek üzleti szokásait. A válto
zások sebessége növekszik, az üzlet és a tu
domány még inkább összefonódik. A XX. 
század megteremtette az akut bizonytalanság 
atmoszféráját.

Az új vezetés

Milyen lesz a web korszaki főnök? Kommu
nikátor, kompromisszumkötő és globálisan 
gondolkodó, és mindezt a mainál gyorsabban 
teszi. Kommunikálnia kell a stratégiát és a 
célokat, idejének jórészét videó- és telefon
konferenciákon tölti. Mindemellett a befek
tetők globalizáltsága, az üzemeltetés és a ve
vők miatt e funkció sok utazással jár. Értenie 
kell a technikához, képesnek kell lennie arra, 
hogy az Intemet-re közvetlenül rákapcsolód
jon és megszülje annak adatbőséget. A mai 
vállalatvezetők többsége az ötvenes éveiben 
járó férfi, húsz év múlva több nőre és több fi
atalra lehet számítani. A mai főnökök jöve
delmük kétharmadát részvényopciókban 
kapják (az USA-ban), a jövőben ez az arány 
nőhet és a jövedelem tükrözni fogja a part
nerségben és az alkalmazottak megtartásá
ban elért sikereket. Ma az átlagos CEO (ma
gyar megfelelője a vezérigazgató) szolgálati 
ideje kilenc év, ez valószínűleg rövidülni fog 
és az új vezérek egy évet kapnak az eredmé
nyek felmutatására. A vezetési stílus ma sok 
parancs- és kontroll elemet tartalmaz, a jövő
ben sokkal inkább a konszenzusépítés és a 
team-vezetés fog szerepet kapni. Ma a fő prio

Yállalati változások
1. táblázat

Jellemző XX. század XXI. század
Szervezet Piramis Web, vagy hálózat
Fókusz Belső Külső
Stílus Strukturált Rugalmas
Az erő forrása Stabilitás Változás
Struktúra Önállóság Egymásrautaltság
Források Atomok -  fizikai vagyon Bit -  információ
Műveletek Vertikális integráció Virtuális integráció
Termékek Tömegtermelés Tömeges megrendelés- kielégítés
Hatósugár Belföld Globális
Pénzügyek ellenőrzése Negyedévente Valós idejő
Készletek ellenőrzése Havonta Óránként
Stratégia készítés Felülről lefelé Alulról felfelé
Vezetés Dogmatikus Inspiráló
Munkások Alkalmazottak Alkalmazottak és szabad ügynökök
Alkalmazotti elvárások Biztonság Személyes gyarapodás
Motiváció Teljesítés Építés
Javítások Kiegészítő jellegűek Forradalmiak
Minőség Megengedhető legjobb Nincs kompromisszum
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ritás az üzemeltetés, a részvényérték, 2020- 
ban nagyobb hangsúlyt kap tehetségek meg
őrzése, és a szövetségek kialakítása.

Az új vezérigazgatóknak (CEO) globa- 
lizációs főnököknek is kell lenniük. Az 
Internet érában a vevők globálisan lépnek 
fel, es az egész világra kiterjedő szolgálta
tást várnak. A globalizáció világos tenden
cia, a nagy cégek (General Electric, Wal- 
Mart, McDonald’s, Nokia, Toyota) eladása
ik egyre növekvő részét érik el nem hazai 
piacaikon. A jövő vezetői igazi győzelmet 
akkor aratnak, ha lecsapnak a jó elképzelés
re birodalmuk egyik felében és elterjesztik 
azt az egész világon.

A pénzügyi vezetők (CFO) szerepe kibő
vül, stratégák, vállalkozók és fő kommuniká
torok lesznek. A nagy jelentőségű stratégiai 
döntések gyors meghozatalához fel kell hasz
nálniuk a valós idejű pénzügyi információt. A 
kockázat behatárolása meg fontosabbá válik, 
hiszen a piacok globálisabbak lesznek és a 
hedzselési eszközök bonyolultabbá válnak. 
Érteniük kell a vállalkozói tőkéhez, az össze
olvadásokhoz és megvásárlásokhoz, valamint 
a stratégiai partnerséghez is. Mint a társaság 
fő kommunikátorainak, lényeges feladatuk a 
tőzsde és a média bizalmának a megszerzése. 
Segíteniük kell a megvásárlandó technológia 
kiválasztását is, ahhoz a pénzügyi fedezet 
megtalálását és annak eldöntését, hogy mikor 
kell megszabadulni tőle.

Az üzemeltetési főnök (COO) pozíció a 
század első negyedében várhatóan megszű
nik, aminek oka a vállalati komplexitás nö
vekedése és a team-működésre történő átál
lás. A folyamatok sokfélesége és földrajzi 
széttagoltsága miatt nehéz az egész rend
szert egy személynek irányítania, e feladat 
ellátására teljes skálájú management teamek 
alakulnak, akik döntenek az üzletágak ki
adásairól, a folyamat korszerűsítésekről, és 
megvalósítják a stratégiát.

Új pozíció lesz a Web főnöké (CWO), aki 
a CEO-val kéz a kézben fog dolgozni, hogy 
felkészítse a vállalatot az e-business-re. A 
General Electric-nél (GE) a vevőmegkere
sés telefonos intézése 80 USD-be kerül, míg 
ugyanez a Web-en mindössze 50 centért in
tézhető el. Az e-business megkezdéséhez 
olyan technológiai cárra van szükség, aki 
sokkal többet tesz annál, mintsem csupán a 
számítógépes rendszert üzemelteti. A Cisco 
1,5 MrdUSD-s költségcsökkentést ért el az
zal, hogy a Net technológiát alkalmazza 
mindenre, az emberi erőforrásoktól a gyár
tásig (beleértve az elektronikus eladásokat 
és az ellátási lánc menedzselését is). A GE- 
nél 5 MrdUSD értékű áru és szolgáltatás be
szerzését teszik 2000-ben a Net-re (szállító
ikkal on-line kapcsolatot létesítenek), ezzel 
is javítva a működési marzsot. A GE-nél az 
információs főnök (CIO) foglalkozik az in
formációs technológiával és az említett be
szerzési programmal is. Más helyeken a tár
sasági e-cár- megkerülve a CIO-t - közvet
lenül a vezérigazgatónak számol be. A tár

saságok gyakran on-line vevőtámogatást 
működtetnek. A Web üzlet kiépítésének 
kulcsa bármely társaság számára a lehetősé
gek korai felismerése és gyors kiaknázása.

A tudásfőnök (CKO) szerepe a jövőben 
bővülni fog. Az emberi készségek, intuíciók 
és tenni akarás felváltják a tőkét, mint a leg
értékesebb vállalati forrás. A tudás-man- 
agerek ezt a szellemi tőkét terítik a társasá
gon belül és ezáltal innovációkban megtes
tesülő eredményt próbálnak elérni. A CKO a 
felsőbb vezetői szinteken megmagyarázza a 
filozófiát az igazgatósági tagoknak, és for
rást talál a tudás-management projektek fi
nanszírozásához. Előmozdítja a munkaerő 
mgalmasságot a társaságon belül, úgy, hogy 
a jó elképzelésekkel rendelkezők gyorsan 
léphessenek. Ez jelentheti azt, hogy a tehet
séges alkalmazotti team új termékdivíziót, 
vagy leányvállalatot indít. A CKO minden 
szinten megkísérli áttömi a divízionális kö
töttségeket. A cél az, hogy a társaságon be
lül lehetővé tegyék mindenkinek, hogy rövid 
időn belül megtalálja a keresett terület leg
jobb szakértőjét.

A marketing főnökök új nemzedéke a ve
vők szószólója, védelmezője lesz: ők a vevő- 
kapcsolati főnökök (CCR). Vége a tömegter
melésnek és a tömegmarketingnek, de még a 
tömegmédiának is. A jövőben a vevők egyedi 
igényeit személyre szabottan kell teljesíteni. A 
társaságnál mindenkinek, -  és nem csupán az 
értékesítési részlegnek -  meg kell hallania a 
vevői kívánságokat. A vevői megkereséseket 
bizalmasan kell kezelni. A vevőre szabott ter
mékek mellett vevőre szabott marketingre is 
szükség van, vagyis az adott személynek csak 
a vélhetően őt érdeklő termékekről és szolgál
tatásokról szabad információt adni. A vevői 
bejelentéseket úgy kell kezelni, mintha azok a 
világ legfontosabb dolgai lennének. Gyors re
agálásra van szükség a vevő megtartása és a 
vevőkör bővítése érdekében; a vevő, akinek 
sok ismerőse van, egyben hatalmas „vírusos” 
marketing eszköz is.

A tradicionális üzleti rendszerben először 
pénzt költenek a termékek és szolgáltatások 
előállítására abban a reményben, hogy a fo
gyasztóknak szükségük lesz rájuk, és azután 
eladják azokat (vagy egy részüket). Az új, tö- 
meg-megrendeléses [választékasztal (choice- 
board)] megoldásnál az üzlet először elad, 
utána gyárt, így sokkal kevesebb információ 
és érték vész el. Ennek példája a Dell Compu
ter Corp. interaktív on-line rendszere, amely 
lehetővé teszi a vevő számára saját számító
gépének megtervezését a menülapról, ame
lyen feltüntetik a tulajdonságokat, kompo
nenseket, árakat és szállítási határidőket.

A jövőben olyan csoport-orientált veze
tőkre lesz szükség, akik a bizonytalanságban 
boldogulnak. A jó vezetőnek gyakorlata van 
abban, hogy tehetséges és ingatag személy
zetet irányítson és új piacokat találjon; kü
lönböző kultúrák, feltételek, üzleti szokások 
mellett dolgozzon; vállalkozói szellemét át
ültesse másokba és segítsen mindenkit a ter

mékfejlesztéstől az eladásig; a versenyben 
helyt álljon. Képzettségében az alap a köz- 
gazdaságtan, de tanfolyamokat végzett pszi
chológiából (a vevők és az alkalmazottak 
motiválásához), idegen nyelvből (széles a 
világ) és filozófiából (vízióval kell rendel
keznie és látnia kell munkájának az értel
mét); továbbképzésének tárgya nem igazán 
számít, a lényeg a gondolkodási és elemzői 
készségek fejlesztése. Egyéb adottságai kö
zött fontos a vitakészség (a piaci ideák isme
rete és az önálló lábon állás), a sportolás 
(mert az fegyelemre és team-munkára ne
vel), az önkéntes munkavégzés (a mások se
gítése) és az utazás (eltérő kultúrák megis
merése). Mindezeken felül az eklektikus lát
nok managereknek egy jó adag humorérzék
kel is rendelkezniük kell.

Új beosztás-elnevezések születésére kell 
számítani, e területen négy nagyobb válto
zás is várható. Több ember fog viselni ket
tős beosztást, az egyik a belső, szerep-leíró 
titulus és a másik a külső, vevő-fókuszált 
beosztás. A beosztások jobban fogják leírni 
a személy funkcióját, mint beosztásának a 
szintjét. Az emberek inkább maguk vesznek 
fel titulusokat, mint hogy rájuk kiosztott el
nevezéseket használjanak. Végül, a titulu
sok inkább tükrözni fogják a társasági hely
zetet, mint a tényleges pozíciót.

Irodaépítészeti víziók

Tradicionálisan a főnökök a felső szinteken, a 
managerek alatta és az alkalmazottak legalul 
helyezkednek el. A jövőben olyan irodákra 
lehet számítani, amelyek felkeltik a kreativi
tást. A tetőtéri kertek, a széles lépcsősorok a 
jövő interaktív eszközei. A társasági közpon
ti irodaépületek lelapulnak és a meglevő par
kolókon lábakra épülnek majd. Az irodai 
munkahelyek egységes, egyesített egészet al
kotnak, a falak és a kockák eltűnnek, és he
lyettük nomád munkakagylók jelennek meg. 
Ezek egyedi jelszóra aktivizálódnak, félkör 
alakú formájukkal és kerekes lábaikkal lehe
tővé teszik több munkahely összetolását (a 
team-munkát) és bezárhatóságukkal biztosít
ják az elvonultságot, vagy a nyitottságot a fo
lyamatosan változó teremben. A társasági 
központok a repülőtéri terminálokra épülnek, 
hiszen a főnökök többet utaznak. A találko
zókra gyakran ma is az irodaként használt re
pülőtéri várótermekben kerül sor. A jövőben a 
globalizáció előrehaladtával a társaságok sa
ját repülőteret fognak építeni, vagy vásárolni 
és idővel minden repülőtér társasági logo alatt 
működhet. Az óriásgépek a levegőbe emelik 
a korszerűen felszerelt, tárgyalóval és egész
ségügyi létesítményekkel (és pl. a tőzsdei ár
folyamokat szalagcímben mutató futófolyo
sókkal) is ellátott társasági irodát.

A társasági ökorendszer

Az USA Munkaügyi Hivatala szerint a tipi
kus 32 évesnek már kilenc munkahelye
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volt. A jövő vállalatai csak a legértékesebb 
alkalmazottakat tartják meg a munkahelyen, 
mindenki mást kihelyeznek. A munkások ár
verésre fogják bocsátani szolgáltatásaikat, 
just-in time alkalmazottá válnak. Ma az ön
magukat szabad ügynöknek nevezők 55%-a 
állítja, hogy magánosodásuk óta életminő
ségük javult, 60%-uk szerint nőtt a jövedel
mük, és 80%-uk szerint a változás fő elő
nye, hogy képesek lesznek arra, hogy csalá
di életüknek nagyobb prioritást adjanak. 
Lesznek társaságok, amelyek karriert aján
lanak, de csupán egy-egy projekt szériára, 
és nem állandó munkaként.

Az eddiginél áttekinthetőbb munkahely 
nagyobb fehérgalléros felelősséget és a ló
gósok iránti kisebb toleranciát eredményez. 
A XXI. századi irodai dolgozó minimális 
túlélési készletének listájába a következők 
tartoznak: valaminek az alapos/beható isme
rete, a pályatársak (mint jövőbeni projekttár
sak) ismerete (akik értékelik a nyilvánvaló 
szakmai hozzájárulást), vállalkozói hajlam, 
a technológia szeretete, marketing készség, 
végül szenvedély a megújhodás iránt.

A kihelyezések újszerű következménnyel zá
rulhatnak: a külső kontraktorok globális óriá
sokká válhatnak. Az elektronikus gyártási 
szolgáltatást (EMS) biztosítók, köztük a Ma
gyarországon is gyártási kapacitással rendel
kező Flextronics International Ltd. a XXI. 
századi kihelyezések fő haszonélvezői. A tő
kemegtérülés javítása érdekében a nagy USA, 
német és japán cégek eladják gyáraikat. A tra
dicionális gyártóktól eltérően az EMS társasá
gok nem készítenek saját márkájú termékeket. 
Ehelyett minden jelentkezőnek gyártást és 
más szolgáltatásokat biztosítanak. Miután 
gyártóvonalaik tervezése lehetővé teszi a 
gyors átrendezést, ugyanaz a műhely külön
böző termékeket gyárthat több fogyasztónak. 
Ezért a gyártóműhelyek csaknem folyamato
san teljes kapacitásukon működhetnek.

A szervezetfejlesztés nagyjai szerint a tra
dicionális társasági szervezet (integrált társa
ság) nehézkes dinoszaurusz és helyette rövi
desen megjelenik a fókuszált, gyors és rugal
mas virtuális társaság. A virtuális szervezet 
ereje a kihelyezésekben és az alaptevékeny
ségek lefaragásában van -  amíg a játék nem 
változik. Az új virtuális társaságoknak is 
vannak korlátjaik. A kihelyezéseknek azon
ban előfeltételei vannak, így a gyártási lánc 
más elemeit is befolyásoló technológiai fej
lesztések eredményei nem biztos, hogy ki- 
szervezhetőek. A versenyelőny ingaként mo
zog az integráció és a kiszervezés között. 
Amikor a termék, vagy a szolgáltatás teljesít
ménye elfogadható, ha jobb a jónál, akkor a 
kevésbé integrált (fókuszált, gyors és rugal
mas) virtuális vállalatoké a terep. Amikor 
azonban a termék, vagy szolgáltatás teljesít
ménye még nem elégíti ki a vevők igényeit, 
az integrált vállalatok maradnak előnyben, 
még a XXI. században is.

Az USA-beli és az európai vállalatok a 
szolgáltatás jellegű munkákat angolul beszé

mkl

lő munkásoknak szervezik ki szerte a vilá
gon. Ezt a technológia és a kommunikáció 
fejlettsége teszi lehetővé. A fő célterületek 
Írország, Kanada távoli régiói, a karibi or
szágok, és nagyobb területük és lakosságuk 
miatt főképpen India és a Fülöp-szigetek. 
Megmaradó fehérgallérosaik az átképzésre 
kényszerülnek. így, a Caltex Petroleum 
Corp., a Texaco és a Chevron 64 éves közös 
vállalata Manilába szervezte ki könyvelő 
részlegét. Egy respektált szervező vélemé
nye szerint 10-15 éven belül az USA fehér- 
galléros és irodai munkásainak 90%-át ki
szervezik az USA-ból. A fejlett országokból 
a fejlődőkbe történő kiszervezés fő hajtóere
jét a fejlettek szűk munkaerőpiaca, a csökke
nő telekommunikációs költségek és a na
gyobb teljesítményű számítógépek, vala
mint a cél-országokbeli minimum 30%-kal 
kisebb munkaerőköltség képezik. A kiszer
vezés előnyeit a viszonylag alacsonyabb 
bérköltségű országok jól képzett munkavál
lalói élvezik, ezzel együtt a kiszervező társa
ságok is csökkentik költségeiket. A kiszer
vezést lelassíthatják a befogadó országok te
lekommunikációs rendszereinek gyengesé
gei és képzési rendszerének hiányosságai (In
dia), vagy a munkaerő utánpótlás elégtelen
sége (Írország).

A társaságok a szükség és a jól felfogott 
önérdek miatt pénzt és energiát fektetnek a 
szociális témákba. Az utóbbi két évtizedben 
a költségvetési csökkentések erodálták a 
kormányok szociális gondoskodó képessé
gét, még az alapot jelentő biztonságos és jól 
felszerelt iskolák vonatkozásában is. Vélhe
tően fontos vállalati motiváló tényező az 
oktatás támogatásában/átvételében a he
lyenként szűk munkaerő piac is. A vevők 
büntetni fogják azokat a társaságokat, ame
lyekről az a benyomásuk, hogy szociálisan 
felelőtlenek, mint ahogyan a távol-keleti 
munkásnyúzónak beállított NIKE-kal is tet
ték. A jó társasági tagsági közérzet ezért 
stratégiai tényezővé válik.

A középfokú oktatásban a jövőre, az új gaz
daságra való felkészítésnek kell dominálnia. 
Valóságos kompetenciákat kell kifejleszteni. 
A mostani 45-50 perces órák helyett keve
sebb, de sokkal hosszabb ideig tartó (3-4 óra 
időtartamú) kurzusokat kell tartani. Lehetővé 
kell tenni minden diák számára a tetszőleges 
időpontbeli és helyen történő Internet hozzá
férést, mert az előmozdíthatja a távtanulást. 
Minden diák mellé mentort kell adni, aki rend
szeresen találkozik vele és a szüleivel, hogy 
segítse a diák érdeklődési körére szabott tanu
lási terv megvalósítását, és a továbbtanulni 
szándékozók speciális képzését. A jövőben az 
órák végig ülése kevésbé lesz fontos, mint a 
záróvizsgákon az alapkompetencia-ismeret 
teszt sikeres eredménye. A papír-ceruzás vizs
gák helyett a számítógépes tesztek adnak majd 
információt a diákok előrehaladásáról is.

Az Internet és a globalizáció sürgőssé te
szik az egész világon elfogadott kereskedel
mi törvény kidolgozását, amelynek elemei

-  a nemzetközi adók, a vámok lényegében 
el fognak tűnni. Nemzetközi egyezmé
nyek biztosítják, hogy a vállalatok befi
zessék azt az adót, amivel tartoznak, de 
védve legyenek a kettős adózástól;

-  a pénzügyek terén a nemzetközi számvite
li szabványok kidolgozására lehet számí
tani. Már vannak erőfeszítések a bankok 
globális tőkekezelési szabályainak megte
remtésére;

-  az üzlet és a kormány partnerségre lép a 
kereskedelmi tranzakciók minimális tit
kossági szabványának a létrehozására;

-  a kormányok többoldalú megállapodásokat 
írnak alá az elfogadható üzleti gyakorlatról. 
Az új standard a növekvő versenyben a 
trösztellenesség megfogalmazása lesz.

Új kaprolaktám gyártási 
technológiák

A Sumitomo Chemical az EniChem-mel kö
zösen kifejlesztett új kétlépcsős kaprolaktám 
gyártási technológiát alkalmaz Japánban. 
Hagyományosan a kaprolaktámot benzolból 
állítják elő hidrogénezéssel, majd az azt kö
vető oxidációs lépés után a ciklohexanon 
hidroxilaminos reakciójával és végül a ka
pott oxim Beckmann átrendezésével. A 
Sumitomo-nak 93 kt/év nagyságú hagyomá
nyos technológiájú gyártókapacitása van Ja
pánban. Az új üzem kombinálja az EniChem 
technológiáját a ciklohexanon oxim közvet
len gyártására (ammónia és hidrogén-per- 
oxid segítségével megfelelő katalizátoron 
történő ammon-oxidáció útján), valamint a 
Sumitomo eljárását a ciklohexanon oxim 
gázfázisú Beckmann átrendezésére (ugyan
csak új katalizátoron). Az új eljárás a Sumi
tomo közlése szerint megszünteti a nagy vo
lumenű ammónium-szulfát társtermelést és 
a kénsav katalizátor használata iránti igényt. 
A két eljárás félüzemi próbáját külön-külön 
már Olaszországban, ill. Japánban elvégez
ték. (Forrás: European Chemical News, 16- 
22 October 2000. p. 27.)

Jelentősen bővül a világ 
poliészter igénye

A Tecnon UK szerint a világ poliészter igé
nye az 1995. évi 16 Mt-ról és a 2000-re vár
ható 26 Mt-ról 2005-ben 35 Mt-ra fog bővül
ni. Továbbra is dominálni fog a poliészter 
szál (az 1995. évi 12 Mt-ás és a 2000. évi 18 
Mt-ás igénnyel szemben 2005-ben közel 24 
Mt-val), a leggyorsabban csomagolóanyag 
igény fog növekedni (1995: 3 Mt, 2000: 6 
Mt, 2005: 10 Mt), a filmek pedig továbbra is 
szerényebb, de valamelyest növekvő rész
aránnyal fognak rendelkezni. Poliészterek a 
toluol -  benzoesav -  tereftálsav -  dimetil- 
tereftalát, vagy az orto-xilol -  ftálsavanhidrid 
vonalon állíthatók elő. (Forrás: European 
Chemical News, 23-29 October 2000. p. 19.)
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A Magyar Kémikusok Lapjának médiaajánlata

A  M agyar K ém ikusok L apja (M K L) a M agyar 
K ém ikusok E gyesületének  (M K E) 1945-ben ala
pított, egyetlen m agyar nyelvű gyakorlati kém iá
val foglalkozó m érnöki szin tű  fo lyóirata, az M K E 
hivatalos lapja. Szerkesztésének legfontosabb cé l
k itűzése a m érnöki szin tű  ism eretterjesztés és ta
pasztalatcsere a kém iai technológia valam ennyi 
területén, a vegyipari és egyesületi h írek  közlése.

A M K L -ban  m egjelenő h ird e té se k  é s  f i z e te t t  k ö z le 
m én yek  2001-től havonta m egem elt példányban 
(kb. 2 000) ju tnak el a M K E tagjaihoz és az előfize
tőkhöz. O lvasóink között találhatók az ország va
lam ennyi vegyipari gyárának, illetve kém iával és 
kém iai technológiával foglalkozó intézeteinek és 
intézm ényeinek döntéshozói és vélem ényform álói.

A M K L  színes és fekete-fehér h irdetéseket egy
aránt m egjelentet. K érjük, hogy a h irdetéseket az 
alábbi m inőségi követelm ények  szerint küldjék  
m eg szerkesztőségünknek.

Partnereink h ir d e té s e ik e t  három  változatban ju t
tathatják el lapunkhoz:
-  grafikailag szerkesztett szedett szöveg és kép 

(színes dia vagy fotó) form ájában;
-  4 színű color film en 1/1 m éretben. A  kívánt 

rácssűrűség fekete-fehér képnél 36-44, színesnél 
pedig 48-54, és m ellékelni kérjük az analóg 
proof-ot (a crom alin  néven ism ert színes nyo
m atat). K érjük, hogy ne adjanak szám ítástechni
kai úton készült színrebontást;

-  kéziratban m ellékelve a színes képet vagy nyo
m atat vagy diát (ezek valam elyikét)

F ek e te -fe h é r  hirdetésnél a kívánt rácssűrűség 36- 
44, vonalas ábra, vagy éles fotó (negatív vagy dia).

A h ird e th e tő  fe lü le t m ére te  egész  o ldalnál 
245x170 m m  (m ax. 4 400  karakter, beleértve a 
norm ál cím et és az em blém át), fekvő oldalnál 
120x170 m m , álló fél oldalnál 245x80 m m  (max. 
2 200 karakter, beleértve a norm ál cím et és az 
em blém át).

A  m inim ális hirdetési felü let fél oldal. Egész olda
las hirdetés esetén m ax. 3 db, fél oldalasnál max. 
2 db színes képeredetit fogadunk el.

A  s zö 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  film en, vagy pauszon és
-  jó  m inőségű fekete színű nyom aton vagy ra jz
eredetin.

L apunk a tárgyhó 5-ig jelen ik  meg. M egrendelésü
ket, ill. h irdetésüket és fizetett közlem ényük anya
gait a tervezett m egjelenés előtt h a t h é tte l  kérjük 
szerkesztőségünk cím ére m egküldeni (M agyar K é
m ikusok L apja Szerkesztősége, 1027 B udapest Fő 
u. 68.). A  leadott anyagokat (kéziratot stb.) csak a 
lapm egjelenés után tudjuk visszajuttatni. További 
felvilágosítással készséggel állunk rendelkezésre.

H ir d e té s i  a la p d í ja in k  2001-ben  a következők  
(ezer F t-ban ÁFA nélkül):

Terjedelem Fekete
fehér

Színes
belív

Borító
Ш.

Borító
IV.

Egész oldal 80 145 +20% +30%
Féloldal 45 90

Színrebontott film  átadása esetén egész oldalanként 
12 eFt, féloldalanként 6 eFt engedm ényt adunk. 
Többszöri m egjelenéskor fekete-fehér hirdetés ese
tén szám onként 15%, színes hirdetés esetén pedig 
szám onként 25%  engedm ényt 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 )  m egjelen tetésé
nek díja m egegyezik  a fekete-fehér hirdetés alap
díjával. M egegyezés szerint A 4 m éretű  (205x290 
vágott) s z ó r ó la p o t  é s  p r o s p e k tu s t  is elhelyezhe
tünk a M agyar K ém ikusok Lapjában. A  PR  cikk 
kéziratának leadási form ája m egegyezik  az egyéb 
cikkekével (1. az M K L  útm utatóját).

V árjuk je len tkezésüket, kérdéseikkel forduljanak 
szerkesztőségünkhöz (Süli E rika, 1027 B udapest 
F ő  u. 68. Tel: 201-6883, Fax: 201-8056, E-m ail: 
m ail2 .m ke@ m tesz.hu l.
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Időszerű
A Széchenyi Terv és a kémia

Az aktualitás: ez év január 15-én a Magyar Tudományos 
Akadémián ünnepélyes keretek között jelentette be a Gazda
sági Minisztérium a Széchenyi Terv általa irányított gazda
ságfejlesztési projektjeinek tendereit. Ettől az időponttól 
kezdve tette lehetővé a pályázati anyagok hozzáférhetőségét, 
ami azt jelenti, hogy lehet pályázni!

A Széchenyi Terv...

A fenti dátum és e jelentős esemény alkalmával vezető poli
tikusok és a média részletesen, nagy lelkesedéssel ismertették 
a Széchenyi Tervet, úgyhogy e rövid kis figyelemfelhívó 
közleményben nem tartjuk szükségesnek ezeknek az ismétlé
sét. De azért a lényeget nem árt összefoglalni:

A Széchenyi Terv -  amelynek a fenti időpontban egy lénye
ges, de nem teljes része indult be -  lényegében cselekvési prog
ram a gazdaság fejlesztésére, amelynek keretében az állam, 
mint társfinanszírozó a költségek 20-50%-át magára vállalja, 
amihez a pénzforrásokat a korábban jóváhagyott költségvetés 
tartalmazza. Az állam most nem csak kamattámogatást és köl
csönt ad, hanem vissza nem térítendő összegekkel tulajdonkép
pen tőkeemelést hajt végre a nyerteseknél. Erre tett az említett 
alkalomból üzleti ajánlatot. Ahogy a Gazdasági Minisztérium
tól megtudtuk, mintegy háromszorosára nőtt az eddigiekhez vi
szonyítva a költségvetésben rendelkezésre álló forrás és 14 té
mával bővült a kis- és középvállalkozásokat erősítő témák szá
ma, tehát lényegesen bővült a pályázatok köre. A támogatás 
összegszerűsége az egész Tervre durván 300 milliárd Ft/év a jó
váhagyott kétéves költségvetés mindegyik évére. A központi 
hozzájárulás mértéke a fejlesztési költségek 20-50%-a körül 
alakulhat, a pályázóknak legalább 25%-os önrészt kell garantál
niuk. A Gazdasági Minisztérium várakozása szerint az évente 
rendelkezésre álló költségvetési forráshoz jelentős magántőke 
társul majd. Sok ez vagy kevés? A kérdés eldöntését mindenki
nek vérmérsékletére bízzuk, amihez azonban azt a tényadatot 
közöljük, hogy 2000-ben az ipar egészének tőkefelhalmozása 
(beruházás) 950 milliárd Ft volt.

A teljes Széchenyi Terv programstruktúrája hét fejezetből áll, 
ezek: vállalkozáserősítés, kutatás-fejlesztés és innováció, infor
mációs társadalom- és gazdaságfejlesztés, turizmusfejlesztés, 
regionális gazdaságépítés, autópálya-fejlesztés, valamint lakás- 
program. Ezeken felül a Gazdasági Minisztérium kiadványában 
megjelenik az energiatakarékossági program is. A programokra 
pályázatokat lehet benyújtani.

Lazultak a részvételt korlátozó szabályozások, kedvezően 
alakultak a benyújtás és elbírálás időütemezésének határide- 
jei is, amelyet részleteiben a pályázati anyagok tartalmaznak.

A pályázatok letölthetők a Gazdasági Minisztérium inter
netes honlapjáról: www.gm.hu. illetve a Minisztérium több 
hivatalában (regionális fejlesztési társaságok) beszerezhetők.

... és a kémia

A Széchenyi Terv nem a kémia, még csak nem is a vegyipar 
programja. Mégis öröm számunkra, hogy a pályázatok között 
több olyan van, amelyben kémia K+F intézményei, az anyag
átalakító iparok közvetlenül szerepet kaphatnak, ha ügyesen 
pályáznak. Ezeknek a programoknak a felsorolása jelen szá
munk 112. oldalán található. A programok döntő többségük
ben szektor-semlegesek, és nem preferálnak egyetlen iparágat 
vagy gyártási ágat sem. De gondolom ez a vegyipar és a ké
mia szerencséje, mivel módszerei, versenyhelyzete kedvező, 
megítélésünk szerint a feldolgozóipar számos iparágánál ked
vezőbb. Ezt a kedvező versenyképességet az alábbi technoló
giai, gazdasági és statisztikai adatok támasztják alá.

A kémiának és kémiai technológiának nem esik nehezére 
„méretre szabott” tulajdonságú új anyagok kidolgozása és gaz
daságos termelése. Ez az anyagátalakítás iparainak és ezen be
lül a vegyiparnak is általános tulajdonsága.

A magyar vegyipar, bár megszűnt húzóágazat lenni, a ma
gyar nemzetgazdaságban jelenleg a gépipar után a termelési ér
ték, az export tekintetében a második helyet foglalja el. A gaz
dálkodására vonatkozó mutatók irodalmi források szerint* ma
gasan az országos átlag fölöttiek, és vetekszenek a legtöbb mu
tatót tekintve az első helyet elfoglaló gépiparéval. Az egész 
iparban kiemelkedően legtöbb tőketartaléka a vegyiparnak van, 
és az úgynevezett likviditási mutatója (forgóeszköz és a rövid 
lejáratú kötelezettségek hányadosa) a legmagasabb. A vegyipar 
még mindig a leginnovatívabb iparág, beruházásait, kidolgozott 
és vásárolt licenceit tekintve. Ezért helyzete különösen előnyös 
a most induló Széchenyi Terv K+F, energiagazdálkodási, illet
ve beszállítói programjaiban, valamint a kis- és középvállalato
kat támogató pályázatokban. A vegyipar Magyarországon 
ugyanis az utóbbi időben egyre nagyobb mértékben háttéripar
rá vált, (műanyagipar, lakk-festékipar, gumiipar, hogy csak a 
legfontosabbakat említsük). Az energiaracionalizálásban a 
vegyipar egyrészt, mint a második legnagyobb energiafogyasz
tó, másrészt, mint a racionalizálás jelentős módszereit rendelke
zésre bocsátó technológiai terület játszik szerepet, illetve érde
kelt. A kis- és középvállalkozások támogatásában való érde
keltségét az jelenti, hogy az idézett irodalmi forrás szerint a 
nyilvántartott mintegy 4 000 vegyipari vállalkozás 76%-a 11 
főnél kevesebbet foglalkoztat, tehát kisvállalkozás.

A startpisztoly tehát eldördült, tessék bátran pályázni!

* Mogyorósi György, Magy. Kém. Lapja 55, 227 (2000) Szekeres Gábor
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A humán genom -  kémikus szemmel
HOLLÓSI MIKLÓS

Tavaly nyár elején ju to tt a világ tudomására, hogy sikerült 
meghatározni az em ber genetikai anyagában, DNS-ében az 
építőelem ek -  nukleotidok -  97 százalékának sorrendjét, 
szaknyelven szekvenciáját. A  humán genom program sikere 
jelentőségében messze túlszárnyalja a XIX. és XX. század 
legnagyobb tudományos szenzációit, legyen az a holdraszál- 
lás vagy az egyiptomi hieroglifák megfejtése. A program si
keres befejezéséről számos tudósítás jelent meg a napi sajtó
ban, hazai és idegennyelvű tudományos ismeretterjesztő fo
lyóiratokban. Ez a megkésett írás arra vállalkozik, hogy a 
kémia, a kémikusok nyelvén fogalmazza meg azt, hogy mi 
is a felfedezés lényege és milyen szerepet játszottak benne a 
vegyészek és más tudományterületek képviselői.

A történet kezdete

A történet 1869-ben kezdődött, am ikor M iescher genny
sejtek magvából izolált egy savanyú jellegű, híg lúgban 
oldódó, foszfortartalm ú anyagot, am elyet nuclein-nek  ne
vezett el. Ham arosan más forrásokból (halspermából stb.) 
is sikerült elkülöníteni hasonló term észetű anyagot. K ide
rült, hogy a nagym olekulájú nukleinsavakhoz kisebb m o
lekulatöm egű fehérjék, protam inok  is kapcsolódnak. 
Altm ann  (1889) m egfelelő m ódszert dolgozott ki a két 
anyag elválasztására, tőle származik a nukleinsav név is.

Közismert, hogy a nukleinsavaknak két típusa van: de- 
zoxiribonukleinsavak (DNS) és ribonukleinsavak (RNS). 
Kémiai és enzimatikus hidrolízis módszerekkel sikerült 
meghatározni a nukleinsavak építőköveinek, a nukleotidok- 
nak a szerkezetét, valamint az őket alkotó purin és pirimi- 
dinbázisok, cukorrészek (D-ribóz ill. 2-dezoxi-D-ribóz) és 
a foszforsav kapcsolódási módját.

Ahogy a fehérjék szerkezetvizsgálata során, itt is kezdet
től fogva szükség volt a kémikusok és biológusok együtt
működésére, hiszen a természetes eredetű minták kezelése 
biológiai ismereteket igényelt. Nagyon hamar megjelentek 
az enzimek is (foszfatázok, stb.), ezekből a későbbiek során 
a nukleinsavkutatás igazi sztárjai lettek. A kémiai szerke
zetvizsgálat és szintézis főbb lépéseinek ismertetése meg
haladja ennek az írásnak a kereteit. Elég, ha néhány nevet 
említünk: Emil Fischer, Leverte, Chargajf, Todd, Carter, 
Cohn, Khorana és munkatársaik. A munka a kémikusoktól 
sokoldalúságot igényelt, hiszen szükség volt a heterociklu- 
sok, a cukrok és a foszforsav kémiájának átfogó ismeretére. 
Nem  véletlen, hogy az első nukleozid szintézis Fischer és 
Helferich nevéhez fűződik (1914). A  természetes ribonuk- 
leozidok szintézisét Todd és munkatársai oldották meg 
(1947), lényegében az ő nevükhöz fűződik a nukleozid- 
foszfátok -  a nukleotidok -  szintézisének kidolgozása is.

A szerkezetvizsgálattal párhuzam osan sikerült izolálni 
néhány nukleotid-koenzimet is, am elyek fontos enzimre- *

* Eötvös Loránd Tudományegyetem, Szerves Kémiai Tanszék, H -1518 
Budapest 112, Pf. 32.
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akciók kémiai „reagensei” . Az adenozin-trifoszfát (ATP), 
a nukleozid-trifoszfátok (pl. guanozin-trifoszfát, GTP), a 
nikotinsavam id-adenin-dinukleotid (NAD) és más nuk- 
leotid-koenzim ek a biokém iai kutatások célpontjai és nél
külözhetetlen segédeszközei lettek: a m unkába még a ké
miai szerkezet felderítése előtt bekapcsolódtak híres bio
kém ikusok is (Warburg, 1931-től).

A végső cél természetesen a nukleinsavak szerkezetének 
felderítése volt. Chargaff volt az, aki megfigyelte, hogy a 
DNS-ben a purinbázisok mólarányának összege közel azo
nos a pirimidinbázisokéval, sőt az adenin (A) mólaránya 
megegyezik a timinével (T), valamint a guaniné (G) a cito- 
zinéval (C) (1950).

A=T A+G
----------=1 Chargaff-szabályok

G =C T+C

Fontos szerep jutott az enzimeknek. A ribonukledz (Rnáz) 
pirimidin-ribonukleozidok 3’-foszfátésztereit hasítja. Isme
retesek foszfom onoészterázok is, ezek vagy a 3 ’-láncvég- 
ről (3’-PME), vagy pedig az 5 ’-láncvégről (5’-PME) hasít
ják  le a foszfátot. Exotikusabb enzim ek a lép-fosz- 
fodiészteráz  (lép-PDE) és a kígyók (pl. vipera, csörgőkí
gyó) m érgéből nyerhető  kígyóm éreg-foszfodiészteráz  
(kígyóméreg-PDE), előbbi a 3 ’-foszfátkötés, utóbbi az 5 ’- 
foszfátkötés után hasítja el a nukleinsavak láncát. A DNS 
enzimatikus hidrolízise a dezoxiribonukleáz, valamint a 
lép- és kígyóméreg-PDE segítségével hajtható végre. A ké
miai és enzimatikus vizsgálatok egyértelműen igazolták, 
hogy mind az RNS, mind pedig a DNS nukleotid egységei 
3 ’-5 ’ foszfodiészter-kötéssel kapcsolódnak össze (1. ábra).

/
5' CH2 B

X X - Q = H ~ DNS

V  Q Q=OH -  RNS
/ p \

HO yO

CH2 „  B
cukor-foszfát láncolat

X X
o  Q

% /  

HO yO

1. ábra. A DNS és RNS elsődleges szerkezete.
A fiziológiás pH-tartományban a molekula polianionként van jelen
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A fentiekben ism ertetett vizsgálatok nem csak a kötéstípus 
meghatározását, hanem  a nukleinsavak bázissorrendjének 
m eghatározását (szekvenálás) is elősegítették. A lebontás 
során kapott fragm ensek azonosítását az egyszerű szerke
zetű, de nehezen előállítható oligonukleotidok szintézise 
tette lehetővé. Ezért a m unkáért Todd 1968-ban, Khorana  
pedig 1975-ben részesült kém iai Nobel-díjban.

A nukleotidszekvencia m eghatározása volt az igazi, 
végső kihívás, hiszen ez az út vezet az élőlények genomjá- 
nak, krom oszóm áinak és génjeinek megismeréséhez. M i
előtt erre rátérnénk, röviden át kell tekintenünk a m oleku
láris genetika alapjait és legfontosabb eredményeit.

A molekuláris genetika alapjai

A kromoszómakutatás furcsa kezdete az, hogy a svájci bo
tanikus Nageli, aki 1842-ben 25 évesen elsőként leírta és le
rajzolta a kromoszómákat (amelyeket citoblasztoknak neve
zett el), két évtizeddel később, a müncheni egyetem pro
fesszoraként elutasította egy kézirat publikálását, amely lé
nyegében a kromoszómális öröklődés szabályait írta le. A 
szerző a bmói matematikus szerzetes, M endel volt, szabá
lyainak összessége a mendeli öröklődés. A kromoszómákat 
40 éven keresztül figyelemre sem méltatták. A „nuclein” 
izolálása (M iescher, 1869) lendítette előre a kutatásokat. 
1882-ben Flemming  a sejtmag állom ányát „chrom atin”- 
nak nevezte el, pontosan leírva a testi sejtek osztódását is 
(„mitosis”). A krom oszóm a név a ném et Waldeyertóí szár
mazik, a citoblasztok anilinfestékkel történő erős színező
dése alapján (görögül x p o p o o = sz ín es , < ropa=test). 
Waldeyer írta le a centromereket is, am elyekhez a sejtosz
tódás során a mozgást biztosító húzószálak tapadnak.

1902-ben m egszületett a kromoszómaelmélet (Sutton), 
amely szerint a normális fejlődéshez a teljes kromoszóm a
állományra szükség van, az egyes kromoszóm ák eltérő ge
netikai tartalommal rendelkeznek és az egyes krom oszó
mapárok tagjai függetlenül (véletlenszerűen) jutnak az 
ivarsejtekbe. A genetika  név Bateson-tói származik (1906).

A  mendeli szabályok újrafelfedezését számos ragyogó 
eredmény, ill. felism erés követte. Bebizonyosodott, hogy 
a gének sorrendje m eghatározott az egyes krom oszóm á
kon, azaz a kromoszómatérkép  (citológiai térkép) és a 
géntérkép  (genetikai térkép) azonos.

1946-ban M uller  a röntgensugarak m utagén hatásának 
felismeréséért Nobel-díjat kapott. M organ  a krom oszó
mák öröklésben betöltött alapvető szerepének felism eré
séért részesült ebben a kitüntetésben (1933).

Ezt követte a baktérium- és fág-genetika születése és a 
molekuláris genetika  kialakulása.

A DNS genetikai szerepét a tüdőgyulladást okozó pneu
m ococcus bak térium ok esetében igazo lták  elsőként 
(Griffith, 1928). 1944-ben vált elfogadottá, hogy a geneti
kai inform ációt a DNS bázisai hordozzák, míg a cukor
résznek és a foszfátcsoportnak csak szerkezeti, rögzítő 
szerepe van. Ez a felism erés m érföldkő a biokém ia törté
netében, hiszen egészen 1944-ig úgy gondolták, hogy a 
genetikai inform ációt a krom oszom ális fehérjék hordoz
zák. Szellemes kísérletekkel igazolták, hogy a baktériu

m okat fertőző vírusok, a fá g o k  (pl. az E. coli T2 bakterio
fágja) nem  a fehérje, hanem  a DNS részükön keresztül 
fertőznek. A következő m érföldkő a DNS kettős hélix 
szerkezetének m eghatározása volt. Franklin  és Wilkins 
DNS rostokon végzett röntgenkrisztallográfiai vizsgálata
iból Watson és Crick levezették a DNS kettős hélix szer
kezetét és ezzel együtt a replikáció  m echanizm usát. A  rep
lik á d é  szemikonzervatív, ami azt je lenti, hogy az anyai 
DNS m indkét szálja tem plátként szolgál a DNS szintézis 
során és változatlan form ában kerül át az utódokba. A  két 
szál a hőm érséklet em elésével elválasztható egym ástól, 
ezt hívják olvasztásnak (melting) (2. ábra).

H/

ll
N-H— 0

2. ábra. A DNS kettős hélix (B-hélix) szerkezetét rögzítő, a T-A 
és C-G bázispárok között kialakuló stabilis intramolekuláris H-kötések.

A bázispárok síkja közel merőleges a hélix tengelyére

A kettős hélix a DNS szerkezeti szerveződésének m ásodik 
szintje, vagyis a másodlagos szerkezet. (Ism ertek egyéb 
hélixek is, elsősorban az RNS hajlam os A- ill. Z -hélix 
kialakulására.)

A  DNS molekula óriási méretű, a polyom a vírus (SV40) 
genomja a legkisebbek közé tartozik, mindössze 5100 
bázispárból áll (5,1 kb; kilobázis), hosszúsága 1,7 pm  
(17 0O0Á), összehasonlításképpen: az egyik legnagyobb fe
hérje a kollagén 3 000 Á hosszú (1Á=0,1 nm). A  teljes hu
mán genom közel 6 000 000 kb-ból épül fel, hossza 1-2 m! 
Nyilván a rövid távon botszerű kettős hélix (B-hélix) m eg
hajlik, összetekeredik. Ez már a harmadlagos szerkezet. 
Elektonmikroszkópos vizsgálatokból tudjuk, hogy ism ere
tesek gyűrűs (cirkuláris) DNS-ek is, ezek lehetnek relaxál- 
tak és szuperhelikális (supercoil) szerkezetűek. A  szerve
zettség (csomagoltság) legmagasabb szintje a kromoszóma, 
ez már bonyolultabb, mint a fehérjék negyedleges szerkeze
te, mivel a  DNS mellett fehérjéket (főleg hisztonokat) is tar
talmaz. Néhány vírus DNS-e egyszálú, nem  követi a 
Chargaff-szabályokat. Kiderült azonban, hogy a m egfertő
zött baktériumsejtben már kettős hélix szerkezetű. M ég 
meglepőbb felfedezés volt, hogy egyes vírusok örökletes 
anyaga nem DNS, hanem RNS. A dohánynövényt fertőző
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dohánymozaikvírus 6,39 kb hosszúságú helikális RNS mo
lekula, am elyet 2130 azonos fehérjem olekula vesz körül. 
A hélix egyszálú, nem hasonlít a szerkezet a DNS B-hélixé- 
hez, inkább A-hélixszerű.

A DNS közvetlenül nem vesz részt a fehérjeszintézisben, 
az információt a messenger (hírvivő) RNS (mRNS) közvetíti

DNS — >  mRNS — >  fehérje 
átírás fordítás

A transzkripció (átírás) során keletkező RNS információ- 
tartalm a a transzláció (fordítás) folyam atában m eghatá
rozza a fehérje szekvenciáját, aminosavsorrendjét. Ism e
retesek más RNS m olekulák is. A riboszomális RNS  
(rRNS) a fehérjeszintézis helyszínéül szolgáló riboszóm á- 
ban található, három különböző m éretű form ája ismeretes. 
A fehérjék építőköveit, az am inosavakat is RNS szállítja a 
szintézis helyére, ez a transzfer RN S (tRNS). Eukarióta 
sejtekben egyéb RNS is található, a small nuclear RNS  
(snRNS) a szerkesztésben (splicing) vesz részt.

Az mRNS a DNS RNS-kom plem entere, könnyűszerrel 
„előállíthatok” (akár kém csőben is) DNS-RNS hibrid ket
tős hélixek, ha a szekvenciák kom plem enterek (egymást 
kiegészítők). A vegyes hélixben a C-G bázispár változat
lan, az A-T bázispár helyett A-U található. Az RNS szin
tézis során a DNS szolgál templátként. Az átírásra kerülő 
DNS szakaszt speciális szekvenciák jelölik  ki, ill. segítik, 
ezeket promoter, enhancer ill. term inátor szekvencia  né
ven ismerjük. Az átírást vezérlő je lek  különböznek a 
prokariótákban és eukariótákban. Az E. coli zárószakasza 
(term inátora) egy hajtűszerű szerkezeti elem , am ely 
U U UU -3’-OH nukletidokkal végződik, de befejeződhet 
az átírás egy rho nevű fehérje közrem űködésével is.

Az mRNS a fehéijeszintézis templátja, az aminosavakat a 
tRNS szállítja a szintézis helyére. A kérdés az, hogy mi kó
dolja az aminosavsorrendet? Egybetűs (egynukleotidos) 
vagy kétbetűs kód nem elegendő, hiszen ezek csak 4 ill. 16 
aminosavrészt határoznának meg. Három nukleotid esetén 
viszont 64 kód lehetséges, kérdéses a kód írásmódja is. (Van- 
nak-e írásjelek, betűközök, van-e átfedés a kódok között?)

A  genetikai kód feltörése 1961-ben kezdődött, am ikor 
egyetlen DNS és mRNS szekvenciája nem  volt még ism e
retes. M ost is genetikusok, biokém ikusok és vegyészek 
együttm űködése vezetett a sikerhez, Nierenberg  fedezte 
fel, hogy a poliuridilsav [poli(U)] egy sejtmentes fehérje
szintetizáló rendszerhez adva poli(fenil-alanin)-t eredm é
nyez, ami azt jelenti, hogy a fenil-alanin nevű aminosav 
kódja az UUU triplet. A kulcsszerepet egy enzim  -  a 
polinukleotid-foszforiláz -  játszotta, am elyik tem plát köz
rem űködése nélkül képes az alábbi reakció katalizására:

RNS + RNDP RNS —  RN  + P 
(RNDP =  ribonukleozid-difoszfát, P = foszfát)

További segítséget jelentett az a felismerés, hogy trinuk- 
leotidok segítik a nekik megfelelő tRNS kötődését a ribo- 
szómához, ha ott nem  folyik fehérjeszintézis. (Például: a 
pUUU trinukleotid a  fenil-alanin -  tRNS kötődését segíti
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elő; a p itt 5 ’-foszfátot jelent.) M ajd ism ét egy brilliáns ké- 
mikusi teljesítmény, Khorana  kém iai és enzim atikus m ód
szerek kom binálásával szám os ism étlődő poli(dinuk- 
leotid)-ot, poli(trinukleotid)-ot és poli(tetranukleotid)-ot 
állított elő. Ezeket sejtmentes fehérjeszintetizáló rendszer
ben tem plátként használva az általuk kódolt polipeptidek 
képződtek. A poli(UG) poliribodinukleotidból a

UGUIGUGIUGUIGUGIUGU
Cys -  Val -  Cys -  Val -  Cys

poli(CysVal) polidipeptid keletkezett, vagyis az UGU a Cys 
(cisztein), a GUG pedig a Val (valin) aminosav kódja.

Ez a fáradságos, de látványos m unka vezetett a genetikai 
kód megfejtéséhez, ami az egyiptomi hieroglifák jelentésé
nek felderítéséhez hasonlítható. (M int ismeretes, a Rosetta 
kövön ugyanaz a szöveg „három nyelven” olvasható, a hi
eroglifák mellett görög és démotikus -  népi görög -  nyel
ven.) A genetikai kód degenerált, ném elyik aminosavnak 
több kodonja is van (pl. a Phe kodonja az UUU mellett az 
UUC); továbbá az UAA, UAG és UGA stop-kodonok. 
Vannak természetesen start-szignálok is, ezek egyike a Met 
(metionin) aminosavat kódoló AUG, de eukariótákban az 
mRNS 5 ’-végéhez közel található még egy cap (sapka) 
nevű szekvencia is, amely m ódosított bázisokból áll.

Fontos vonásai a genetikai kódnak az univerzális (közel 
általános) és a kolineáris (párhuzamos) jelleg. A kodont a 
tRNS antikodonja ismeri fel, a kódolt aminosav (a fenil- 
alanin tRNS-ének antikodonja az AAA, amely az UUU 
kodont „H-kötéseken keresztül” ismeri fel). Hamarosan az 
is kiderült, hogy az átírt mRNS-ben vannak értelmetlen -  
fehérjeszekvenciáknak nem  megfelelő -  szakaszok is. 
Ezek az intronok, am elyek a szerkesztés vagy vágás során 
(splicing) „kivágódnak” az elsődleges átiratból, úgy ahogy 
ez egy mozifilm  vágása során történik. A szerkesztés után 
az exonok maradnak csak, ezek együttese alkotja az érett 
mRNS-t. A vágást a spliceosome végzi, amely nem más, 
mint fehérjék és az snRNS molekulák együttese.

Az exonok legnagyobb része fehérjéket kódol. Prokari- 
óták génjei folytonosak, nem  tartalm aznak intronokat. Az 
intronok beiktatása az evolúció előtt nyitott teret, lehetővé 
téve a különböző tulajdonságokat hordozó exonok kom bi
nálódását.

A biológiai evolúció kezdetén fehérje-enzim ek nem  lé
teztek. M a már bizonyítottnak tekinthető, hogy az RNS 
megelőzte a DNS-t, kezdetben inform ációhordozó és enzi
matikus funkciója is volt. Az RNS enzim ek a ribozimek; 
b izonyos egysejtű  lényekben (pl. Tetrahymena) egy 
riboszom ális RNS prekurzor-R N S-e önszerkesztésen 
megy keresztül, vagyis saját m aga katalizálja a szükségte
len szakasz kihasadását.

A DNS bázissorrendjének meghatározása

Egy élőlény genomja nem más, mint a kromoszómáiban ta
lálható DNS teljes mennyisége. Az E. coli nevű baktérium
nak egyetlen kromoszómája van, a DNS 4 000 kb méretű, ez 
1 360 pm  kontúrhosszúságnak felel meg. Az ember 23 hap-
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lóid kromoszómáját alkotó DNS közel 6 000 000 kb (6 x l0 9 
bázispár) méretű és közel két méter hosszú. A bázissorrend 
meghatározás a DNS izolálásával, tiszta állapotban történő 
kinyerésével kezdődik. A nukleinsavakat először fehérje
mentesíteni kell, ez oldószeres kicsapással, detergenses ke
zeléssel és részleges enzimatikus emésztéssel történhet, 
DNS izolálása esetén az RNS-t is el kell távolítani. Az RNS 
és DNS ultracentrifugálással is elválaszthatók egymástól. 
Ügyelni kell az exogén nukleázokra, amelyek könnyen be
juthatnak a preparátumba és elemészthetik mind az RNS-t, 
mind pedig a DNS-t. Ezek ellen az enzimek ellen kelá- 
torokkal (pl. etilén-diamin-tetraecetsav, EDTA) védekezhe
tünk, amelyek megkötik a  DNázok és RNázok működésé
hez szükséges M g2+-ionokat. Az izolálás során rendkívüli 
óvatosság szükséges, hiszen az óriásmolekulák mechanikai 
nyíróerők hatására is széttöredeznek.

Nagyobb méretű DNS m olekulák egy lépésben történő 
szekvenálására nincs lehetőség. Ilyenkor irányított módon 
(pl. enzimek segítségével) igyekszünk a DNS-t kezelhető 
méretű szakaszokra vágni. Ezeket természetesen el kell 
tudni választani egym ástól. A nukleinsavak és polinuk- 
leotidok elválaszásánál korlátozottan használhatók a fe
hérjéknél alkalm azott módszerek (papír- és vékonyréteg- 
kromatográfia, ioncserélő krom atográfia, gélszűrés stb.) 
A hidroxiapatit [Ca5(P 0 4)30 H ] töltetű oszlopok specifikus 
kötődés révén különösen alkalm asak a kettős hélix szerke
zetű DNS-ek izolálására. Használható az úgynevezett ter
minális krom atográfia és az affinitás krom atográfia is.

Kisebb méretű nukleinsavak elektroforetikus módszerekkel 
(pl. poliakrilamid gélelektroforézis) választhatók el. Nagyobb 
molekulák (pl. plazmidok, 1. később) elválasztására agaróz gél 
alkalmas, 100 kb felett pulsed-field (változó térerő irányú) 
elektroforézist kell alkalmazni. A kimutathatóság érzékenysé
ge speciális festési technikákkal javítható. A  planáris aromás, 
többgyűrűs kation szerkezetű festékek beékelődnek a bázis
párok közé, miáltal megnő az ultraibolya fényben mutatott 
fluoreszcenciájuk: így már 50 ng DNS is kimutatható.

Általánosan alkalmazott biokémiai módszerek az ultra- 
centrifugálás és az úgynevezett blotting (átitatás). Ezek kö
zül az elsőt Southern dolgozta ki és őróla nevezték el, de lé
tezik northem és western blotting is. A Southern-bXoVmg lé
nyege az, hogy a gélelektroforézis után a gélt NaOH-oldat- 
ba mentjük, ahol a DNS egyszálúvá válik. Ezután a gélt 
nitrocellulóz lapra helyezzük és egyszerű átitatással (vagy 
elektroforetikusan) a DNS-t a nitrocellulóz lapra visszük át. 
A nitrocellulóz csak az egyszálú DNS-t köti meg, ugyanott 
ahol a gélen volt. Szárítás után a lapot olyan oldatba merít
jük, amely 32P izotóppal jelölt komplementer DNS-t vagy 
RNS-t tartalmaz. Ez az úgynevezett DNS vagy RNS próba. 
Több órás, megfelelő hőmérsékleten történő inkubálás után 
a próba hibridizál a komplementer szekvenciát tartalmazó 
DNS-sel. Mosás és szárítás után autoradiográfiás detektá
lást alkalmazunk; csak azok a DNS sávok válnak láthatóvá, 
amelyek az ismert szekvenciájú próba komplementer szek
vencia-szakaszait tartalmazzák. így  válik lehetővé gének 
vagy génszakaszok izolálása és azonosítása. Természetesen 
ismernünk kell az alkalmazandó próba vagy próbák szek
venciáját és elő is kell tudnunk azokat állítani.

Azok a csodálatos enzimek

Az enzim ek kezdettől fogva kiem elkedő szerepet já tszo t
tak a nukleinsavkutatásban. G ondoljunk csak a genetikai 
kód megfejtése során alkalm azott polinukleotid-foszfo- 
rilázra, vagy az exotikus kígyóméreg-foszfodiészterázra. 
A nukleinsav-szekvenálás és a géntechnológia legfonto
sabb eszközei azonban a restrikciós enzimek, amelyek 
specifikus úgynevezett palindróm  szekvenciákat hasíta
nak. (A palindróm a azt jelenti, hogy egy szó vagy mondat 
elölről és hátulról olvasva azonos, pl. radar; madam, I ’m 
Adam; indul a görög aludni) A restrikciós enzim eket első
sorban prokarióták „használják” idegen eredetű DNS le
bontására. Saját DNS m olekuláikat a hasítási hely közelé
ben m etilezés védi. Az E. coli EcoRI restikciós enzime az 
alábbi módon hasít, a H aelII enzim  specifitása különböző.

|  4,
5 ’ G AATTC 3’ 5 ’ GG CC 3 ’

EcoRI HaelII
3 ’ C T T A A G 5 ’ 3 ’ CC GG 5 ’

t  ?

Látható, hogy az elhasított kettős hélix szakasznak kétfogá- 
sú szimmetriatengelye van, a palindróm jelleg nem az egyik 
vagy a másik láncon belül jelentkezik. Az ismert képviselők 
száma több mint száz, a hasítási hely különböző, de azonos 
is lehet (pl. a HaelII esetében). A  különböző r. enzimek úgy 
hasítják az óriási DNS molekulákat, hogy a restrikciós frag- 
mensek jellegzetes ujjlenyom atot alkotnak. K ülönböző r. 
enzimeket alkalm azva elkerülhető az a nehézség is, ami 
több hasítási hely jelenlétéből adódik, az átfedő fragmensek 
lehetővé teszik a hosszú DNS láncok egyértelmű összeraká
sát. A r. enzimek felfedezéséért Arker, Smith és Nathans ré
szesült Nobel-díjban (1978). Ami talán még fontosabb: a ha
sadási helyeken elvágott láncok a D NS ligázok segítségével 
újra egyesíthetők. így a két enzim együttes alkalmazása le
hetőséget teremt a gének „szabására-varrására”, sőt mi több, 
új tetszőleges DNS szakaszok beépítésére is (1. később).

A m ásik csodálatos, az ember szolgálatába állított enzim a 
Taq D NS polimeráz. Ez az enzim a hőforrásokban élő bak
tériumból, a Thermus aquaticus-ből származik és 72°C az 
optimális működési hőmérséklete, de kibírja a 95°C-ot is. A 
Taq polimeráz a polymerase chain reaction (PCR), vagyis a 
polimeráz láncreakció kulcsenzime. Ez a módszer lehetővé 
teszi akár egyetlen DNS molekulából 109 másolat elkészíté
sét kevesebb mint egy óra alatt (1. később). Kiemelkedő el
méleti és gyakorlati hasznossága miatt a PCR módszer kifej
lesztőjét Mullis-t is Nobel-díjjal tüntették ki (1993)

K iem elkednek a D N S po lim erázok  is. A z elsőt 
Kornberg különítette el az E.coli-ból 1958-ban. A DNS 
polim eráz I a DNS szintézisét katalizálja. (Ism eretes két 
m ásik típus is, a DNS replikációjában több m int 20 fehér
je  is részt vesz).

A DNS polim eráz I egy 103 kd tömegű, egyszálú fehér
je . Az alábbi reakciót katalizálja:

(DNS)n + dN TP (DNS)n+1 + PP

mkl2001. 56. ÉVFOLYAM. 3. SZÁM 81



(az n a DNS-t alkotó nukleotidpárok számát, a dNTP nuk- 
leozid-trifoszfátokat (dATP, dGTP, dTTP és dCTP), a PP 
pirofoszfátot jelent).
Az enzim  m űködéséhez az alábbiakra van szükség
1. négy dezoxinukleozid-trifoszfát
2. M g2+-ionok
3. DNS tem plát (egyszálú vagy töredezett kétszálú)
4. indítószekvencia (primer)

M int a 3. ábrán látható a primer 3 ’-OH csoportja intéz 
nukleofil támadást a trifoszfátok legbelső foszfátcsoportjára, 
a reakciót a távozó piroszfát hidrolízise tolja el a felső nyíl 
irányába. A láncnövekedés 5 ’—>3’ irányba történik (3. ábra). 
Kiderült, hogy az I-es polim eráz a tem pláthoz nem illő 
nukleotidokat is eltávolítja, vagyis egyfajta korrigáló, j a 
vító enzim. De a biológiai evolúció egyik csodája m égsem 
az I-es, hanem  a III-as polimeráz.

A kémia hozzájárulása

A géntechnológia kifejlődésében kezdettől fogva fontos 
szerep ju to tt a kémiának. Gondoljunk csak a bázisok, nuk- 
leozidok, nukleotidok szerkezetvizsgálatára és szintézisé
re és az ezeket a m unkákat segítő elválasztástechnikai és 
spektroszkópiai m ódszerek kidolgozására. Van azonban 
két terület, ahol a kém ikusok látványos eredm ényeket ér
tek el, döntő m értékben felgyorsítva a kutatásokat.

Az egyik a D N S bázissorrendjének meghatározása  
(szekvenálás). Számos hatékony eljárás ismeretes, a leg
szellemesebb közülük a Sanger által kifejlesztett didezoxi 
módszer. Érdekessége az, hogy nem  lépésenkénti lebontá
son, hanem az enzimkatalizált DNS szintézis irányított 
megszakításán alapul. Szükséges négy radioaktív jelölést 
tartalmazó dezoxinukleozid-trifoszfát (dNTP), valamint 
didezoxi analógjaik (ddNTP). Ezek dezoxiribóz gyűrű he
lyett 2 ’, 3’-didezoxi-ribózt tartalmaznak. A láncba beépül
nek (1. a DNS polim eráz működését bemutató ábrát), de

templát

meggátolják a lánc növekedését, mivel hiányzik a nukleofil 
támadást intéző 3 ’-OH csoport. Négy szintézisvonal van, 
mindegyiknél jelen van mind a négy dNTP, valamint a 
négy ddNTP valamelyike, kis mennyiségben. Ahol beépül 
a láncba, ott m egszakad a szintézis. M ivel a normális, nö
vekedést lehetővé tevő dNTP feleslegben van, a láncok 
többsége tovább szintetizálódik, amíg a ddNTP le nem  zár
ja  a növekedést. Nyilvánvaló, hogy m indegyik szintézis
edényben valamelyik nukleotiddal befejeződő láncok van
nak (ahol ddATP volt jelen, ott a láncok A-val fejeződnek 
be), ezek gélelektrolízissel szétválaszthatok a méretükből 
adódó m ozgékonyságkülönbség alapján (a hosszabb láncú 
DNS kevésbé „fut”). A négy elektroforézis-vonalat egybe
olvasva a szekvencia m egállapítható (4. ábra).

Különböző „színű” fluoreszcens jelölést alkalmazva az 
érzékenység m egnövelhető és a módszer könnyűszerrel 
automatizálható, lehetővé téve nagyobb DNS molekulák 
szekvenciaanalízisét. Ezzel a m ódszerrel határozták meg a 
16 596 bázispárt (bp) tartalm azó em beri mitokondriális 
DNS teljes szekvenciáját. Ez egy kétszálú gyűrűs DNS, 
amely két rRNS-t, 22 tRNS-t és 13 fehérjét kódol. Nemrég 
közölték egy élesztő kromoszóma (310 000 bp) teljes szek
venciáját, a munkában 35 laboratórium vett részt. Nem vé
letlen, hogy didezoxi m ódszer kifejlesztéséért Sanger m eg
kapta a második kémiai Nobel-díját is 1980-ban (az elsőt a 
fehérjék, elsősorban az inzulin szerkezetvizsgálatáért ítél
ték oda neki 1958-ban).

A kémia másik nélkülözhetetlen hozzájárulása a szilárd
fázisú  oligonukleotid szintézis. Az alapok m ár adva voltak, 
hiszen a szilárdfázisú peptidszintézis megvalósításáért az 
úttörő M errifield már Nobel-díjban részesült (1984). Az 
oligonukleotidok peptidektől különböző kémiai tulajdonsá
gai miatt más hordozót és védőcsoportokat kellett választa
ni. Az aktivált monomer egy protonált 3’-foszforamidit (ez 
a P(III) vegyület megfelelőbb, mint a Todd által kifejlesztett 
aktivált P(V) foszfátészterek), a szintézis 3’—>5’ irányba ha-

új/leány/DNS szál

B . . .  B

5’

-o—P=0 
I
0

n,C
H H /l 

t N ____ j / H

HO H

a láncnövekedés 
iránya (5’-> 3 ’)

H Z h

3. ábra. A DNS polimerázok működési mechanizmusa
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H 0 - ( p ) - 0 - ( p) -  ° - ( p ) — °

Q=OH dNTP
Q=H ddNTP (A’, T’, C’, G’)

primer
AACGGT ACACG

primer -  TTGCCATGTGC’ 
primer -  TTGCCATGTG’ 
primer -  TTGCCATGT’ 
primer-TTGCCATG’ 
primer -  TTGCCAT* 
primer -  TTGCCA* 
primer -  TTGCC’ 
primer -  TTGC’ 
primer — TTG’ 
primer -  TT* 
primer -  T*

-----------  AACGGT ACACG -

4. ábra. A Sanger-féle didezoxi-módszer

lad. Egy ciklus 10 percig tart és 98% -os hozammal hosz- 
szabbítja meg az oligonukleotid láncot. A módszer 100 
nukleotid méretű „oligok” előállítását is lehetővé teszi, ra
dioaktív izotóppal jelölt formában is. A  kelleténél rövidebb 
oligonukleotidok kromatográfiás (HPLC), vagy elektro- 
foretikus módszerekkel távolíthatók el.

A módszer alkalmas a DNS szintézist elindító primerek 
szintézisére (ezek általában dekanukleotid méretűek), 
génszakaszok, vagy gének m ódosítására, vagy akár új gé
nek előállítására is. Egyik legsikeresebb alkalm azása az 
úgynevezett oligonukleotid próbák  elkészítése. Ezek a 
kom plem enter DNS szakaszhoz hibridizálódnak és elárul-

Állati DNS-bői restrikciós enzimmel

ják  a kom plem enter rész szekvenciáját. Em ellett lehetővé 
teszik egy kom plem enter szakaszt tartalm azó DNS (vagy 
inkább DNS töredék) „kihalászását” is.

A hibridizációs közelítés (íequencing by  íiybridization, 
SBH) a DNS szekvenálás újszerű közelítését tette lehető
vé. A D NS-chip-ek olyan -1 ,6  cm 2 területű lem ezkék (ez 
egy hüvelykujj köröm nyi terület!), am ire fotolabilis 5 ’- 
védőcsoport és fotolitografikus szűrő alkalm azásával fel 
lehet kötni 65 536 oktanukleotidot, vagyis az összes lehet
séges oktam ert (48). A  vizsgálandó célszekvenciát (target) 
fluoreszcens festékkel jelöljük és összehozzuk a chip-pel. 
M egtörténik a kötődés -  de csak a kom plem enter szaka
szoknak m egfelelő pontokon. A  fölösleg kim osása után a 
chip csak ott fluoreszkál, ahol köti a je lö lt célm olekulát. 
M ivel a fluoreszkáló pontokon található próbaszekvenciá
kat ismerjük, meg tudjuk mondani a target bázissorrendjét.

A rekombináns DNS technika (géntechnológia)

Az előző fejezetekben leírt enzim atikus és kém iai m ód
szerek m egnyitották az utat a gyakorlati alkalm azások 
előtt. Berg (Nobel-díj, 1980), B o y e ré s Cohen úttörő m un
kássága a 70-es évek elején a rekom bináns DNS technika 
kifejlesztéséhez vezetett. Ennek lényege az, hogy új gén
szakaszok és gének állíthatók elő laboratórium i körülm é
nyek között. Az új génkom binációk klónozhatok -  vagyis 
m egsokszorozhatok -  m egfelelő sejtekben a gazdasejt sa
já t DNS szintetizáló m echanizm usa révén. Sőt mi több, az 
új gének átírhatók és a transzlációt követően új fehérjék 
állíthatók elő. Vagyis, a gazdasejt genetikai anyaga szinte 
tetszés szerint változtatható.

A  tudom ány „haszonállatai” ezen a területen az E. coli 
baktérium  és az élesztő gomba. Vektornak (vector) nevez
zük az adott szervezet esetében azt a DNS-t, ami autonóm  
sokszorozódásra képes. Az E. coli esetében használható 
vektorok a plazm idok  és a fá g  nevű vírus. A gyűrűs DNS 
plazm idok úgynevezett járulékos krom oszóm ák, am elyek 
nem  tartoznak a m ikroorganizm us genom jához, hanem  in
kább a védekezést segítik elő. Az antibiotikum -reziszten
ciáért is a plazm idok felelősek, egyetlen rezisztens bakté
rium  20 plazm idot is tartalmazhat. A restrikciós enzim ek 
segítségével úgynevezett tapadóvégek  a lakíthatók ki, 
am elyek lehetővé teszik az új DN S-szakasz, vagy gén be-
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ékelését. A lényeg az, hogy mind a plazmid, mind pedig 
az új DNS szakasz hasítható legyen a választott restrikciós 
enzim segítségével. Az antibiotikum -rezisztencia elvesz
tése indikátorként szolgálhat, jelezve, hogy sikerült az új 
DNS-t beépíteni, elrontva a rezisztencia-gént. Ha a vektor 
nem tartalmaz megfelelő hasítási helyet, úgy oligonuk- 
leotid szintézissel elő lehet azt állítani és hozzá lehet kap
csolni a vektorhoz. (A kapcsoló DNS-szakaszt linkernek 
nevezzük.) Ily módon lehetőség nyílik kiméra D NS  m ole
kulák előállítására, am elyek egym ással kapcsolatban nem 
álló génekből épülnek fel.

A plazm id-m ódszer hatásfoka csak mintegy 0,1%, az 
idegen DNS mérete pedig korlátozott (néhány kb m ind
össze) (5a. ábra).

Általánosabban alkalmazhazó vektorok a bakteriofágok. 
A fá g  működési mechanizmusát az 5b. ábra mutatja be. A 
lírikus út a vírusok gyors elszaporodását eredményezi a gaz
dasejten belül. Egy virális DNS molekula 100 utódvírust 
(viriont) is eredményezhet a gazdasejt halála előtt. Ezt kö
vetően az utódvírusok közel két nagyságrenddel több bak
tériumot is megfertőzhetnek. A lizogén út alattomosabb: a 
virális DNS beépül a gazdasejt cirkuláris DNS genomjába, 
anélkül, hogy elpusztítaná azt. A gazdasejt tovább szaporo
dik -  újabb és újabb „fertőzött genomú” baktériumot hozva 
létre -  egészen addig, amíg valamilyen külső hatásra (ilyen 
lehet a hőmérséklet-emelkedés temperált fág esetén) a 
virális DNS ki nem szabadul és el nem kezdődik a lírikus út 
szerinti szaporodása, ami a gazdasejt pusztulásáig tart.

A fág genomja lineáris, két végén egy-egy 14 bp hosszú 
DNS-szakasz található (úgynevezett cos hely). Ezek a he
lyek az egyik virális fehérje hatására hasadnak tapadóvégek 
képződése közben. (Erre a vírusfej fehérjeburkának kialaku
lásához és a vírus DNS „bepakolódásához” van szükség.)

Igen hasznos az M 13 fá g ,  amely nem  pusztítja el a fág 
gazdasejtet. Generációnként m integy ezer utód keletkezik, 
így nagy m ennyiségű M13 nyerhető (kb. lg  10 dm 3 * * sejt
kultúrából).

M esterséges vektorok a kozmidok (cosmid), am elyek a 
fág cos helyei mentén gyűrűbe záródott, kétszálú DNS 
molekulák. Tartalmaznak egy rezisztenciagént (ami a sze
lektáláshoz szükséges), egy replikációs kezdőpontot (ori
gót), ami a gazdasejtben plazm idszerű (autonóm ) szapo
rodásukat teszi lehetővé, valamint egy olyan régiót, amely 
több restrikciós endonukleázzal hasítható és így idegen 
DNS befogadására alkalmas (egészen 40 kb méretig). A 
kozm id vektorok a gazdasejtet vírusként fertőzik, de ab
ban m ár plazm idként szaporodnak.

M esterséges vektor a YAC (yeast artificial citromosomé) 
is, am ely élesztősejtekben szaporodik. Segítségével 100- 
1 000 kb nagyságú DNS is klónozható az élesztő genomjá
ba beépítve. Végül ism eretesek komp (shuttle) vektorok is, 
ezek élesztőben és baktériumokban is képesek szaporodni.

Az emberi genom meghódítása

Az emberi (humán) genom 6 x l0 9 bp méretű (kezdetben 
2,9x109 bp-ról olvashattunk), nyilvánvaló, hogy nincs 
olyan vektor, ami befogadná. Még akkor sem, ha mind a 23
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kromoszómához külön vektort használnánk. Az óriási DNS 
láncokat apróbb darabokra kell tördelni (mechanikai erők 
révén), vagy részlegesen emészteni restrikciós enzimek se
gítségével. A  szükségesnél nagyobb, vagy kisebb frag- 
mensek gélelektroforézissel távolíthatók el (A fág alkalma
zásánál az átlagméret kb. 15 kb). Kapcsoló (linker) DNS 
darabokat illesztünk a fragmensek végére, tapadóvégeket 
alakítunk ki, majd a fragmenseket bevisszük a vektorba, 
ami lehet a fág genomja, amelyből a replikációhoz nem 
szükséges részt eltávolítottuk. M egfertőzzük a módosított A. 
fággal az E. coli kolóniát. M egfelelően hosszú idő után a 
teljes emberi DNS átfedő fragmensei kellő számú vírionban 
lesznek jelen. Ezt nevezzük genom könyvtárnak vagy ge- 
nom tám ak (6. ábra). A genomtárban meg kell keresnünk a 
keresett DNS-darabokat: egyetlen gén teljes DNS szekven
ciájának m egtalálása m integy 500 000 klón szűrését 
(screening) igényli. Lényegében a Southern-blotting (átita
tás) módszerét alkalmazva 32P izotóppal jelölt próba  fel- 
használásával megkeressük a komplementer szekvenciát 
tartalmazó kiónt. Honnan tudjuk, hogy milyen próbára van 
szükség? Ha ismerjük a keresett gén által kódolt fehérje 
aminosavsorrendjét, úgy visszakövetkeztethetünk a DNS 
szekvenciára, de alkalmazhatunk immunológiai módszert, 
vagy megkereshetjük az mRNS-t is. A  problémák részben 
megoldhatók kozmid vagy YAC alkalmazásával, amelyek 
egyre nagyobb DNS darabokat képesek befogadni. Továb
bi segítséget jelent az úgynevezett kromoszómális séta 
(chromosome walking), amely lépésről-lépésre, a próbaké
szítés és szekvenálás ismétlésével teljes gének, esetleg kro
moszómák szekvenciaanalízisét is lehetővé teszi.

eenomiális DNS

frsgmentálás

EA'W 1 r i : ‘1 l'fetl 1 I t ! ~i

becsomagolás

középső rész eltávolítása 
restrikciós enzimmel

' 1
gcnomiális DNS-fragmens 

bevitele

genom könyvtár X  fágban becsomagolás

CD
sokszorozni E.coli 
fertőzése révén

I idegen DNS-t 
tartalmazó fertőző X virion

6. ábra. A X fág vektor alkalmazásán alapuló genom könyvtár

A humán genom 6 x l0 9 bázispárt tartalmaz. 15 000 bp
méretű fragmensekkel szám olva 200 000 A fág vírus elv
ben a teljes humán genom ot tartalm azni fogja. Egyes gén
darabok véletlenszerűen több fágban is előfordulnak, m á
sok egyikben sem, így közel 2 x l0 6 * * „fajta” fágot kell át
vizsgálni, hogy m egtaláljuk a genom nak megfelelő teljes 
genom könyvtárat (6. ábra). (Egy 12 cm  átmérőjű Petri- 
csészében mintegy 20 000 fág klón vizsgálható.)

A humán genom  program ok sikerét 2000 tavaszán je 
lentették be. A teljes genom  m integy 97% -át sikerült fel
térképezni. A humán genom  (HUGÓ) program  1990-ben 
indult be az U SA Korm ányának és Közegészségügyi Inté-
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zetének (NIH), valamint a brit W ellcome Trust vállalko
zásnak a támogatásával. 1998-ban beszállt a versenybe a 
Céléra Genomics nevű vállalat, majd szekvenáló roboto
kat gyártó cégek is. (Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a 
HUGÓ program eredm ényeit folyam atosan közzétették a 
tudományos folyóiratokban, így a versenytársak számára 
hozzáférhetőek voltak.)

A két m unkacsoport különböző stratégiával dolgozott. 
A HUGÓ kutatói a genom ot átfedő darabokra tördelték és 
a darabokat -  m int a dom inókat-egym áshoz illesztették, 
amíg további illeszkedő darabot már nem  találtak. így 23 
alakzathoz, az em ber 23 krom oszóm ájához jutottak el. 
M indegyik egy óriási DNS m olekula, az utolsó lépés a kö
zel teljes nukleotidsorrend m eghatározása volt.

A Céléra munkatársai nem törődtek a kromoszómákkal, a 
genomot a legdrasztikusabban apró darabokra törték és tel
jesen a számítógépekre bízták, hogy a szekvencia ismereté
ben összerakja a teljes genomot. Nyilván a HUGÓ eredmé
nyeire is támaszkodva meglehetősen gyorsan végeztek és 
ugyanarra az eredményre jutottak, m int a HUGÓ program 
kutatói. A világraszóló eredményt végül közösen jelentették 
be, mint az emberiség közös sikerét.

Mit jelent a 97%, sokat vagy keveset? Nos, a hiányzó 3%- 
nyi bázispár óriási szám, hiszen a 6 x l0 9 három százalékáról 
van szó. A hiányzó szakaszok ismétlődő bázispárokból áll
nak és nem hajlandók sem baktérium okban, sem pedig 
élesztőben sokszorozódni. M árpedig a vizsgálati minták 
DNS tartalmát meg kell sokszorozni (klónozni), hogy a 
vizsgálatok elvégezhetők legyenek. Ami lényeges viszont: a 
gének bázissorrendje teljes mértékben ismertté vált. (Vigyá
zat: ne használjuk a géntérkép szót, ez mást jelent: az egyes 
gének elhelyezkedésének sorrendjét a kromoszómákon be
lül.) Amit sikerült meghatározni: az a teljes genom 97%- 
ának nukleotid- vagy bázissorrendje. (Ha már térkép, legyen 
genomtérkép!) De mit is értünk génen? A gének szűkebb ér
telemben fehérjéket kódolnak -  minden egyes bázistriplet 
egy aminosavat határoz meg a fehéijeszekvenciában. De kó
dolva vannak a ribonukleinsavak is, az mRNS nyilvánvaló
an, de az összes többi is (rRNS, tRNS, snRNS).

Szerencsére a gének kezdete és vége jól felismerhető. Ed
dig 40 000 körül van az azonosított gének száma, a várható 
génszám jóval 100 000 fölött lesz. [Összehasonlításképpen: 
a humán genom program közvetlen elődjének számító mun
ka egy fonálféreg (C. elegáns) genomjának meghatározása 
volt, a teljes génszám itt 19 097]. M egdöbbentő adat: a tel
jes genom kevesebb mint 5%-a gén csupán! A többi, az úgy
nevezett „szemét” DNS biológiai szerepéről keveset tudunk.

A funkcionális genomika az a tudományterület, amely a 
genomprogramok sikere nyomán született meg. Azonosítani 
kell minden egyes genom ban m inden egyes gént (jelenleg 
20 fölött van az ismert genomú élőlények száma -  ebben a 
számban benne vannak természetesen az ismert genomú ví
rusok, baktériumok, a fonalféreg stb. is.) Meg kell határozni 
elhelyezkedésüket a kromoszómákon belül és nem utolsósor
ban meg kell keresni a hozzájuk tartozó funkciót. Ezzel el le
het még bíbelődni jó  néhány évig, bár az ism ert aminosav- 
szekvenciájú és ismert funkciójú fehéijék (pl. enzimek) gén
jeit viszonylag könnyű lesz megtalálni. Segítséget jelentenek

továbbá modellállatok (pl. a fonalféreg) azonosított génjei: a 
rokon emberi gének kiválasztása nem nehéz.

Igazi kihívást je lent az em berek közötti egyedi különb
ségek feltárása. A Céléra öt, a HUGÓ kutatói tucatnyi et
nikailag eltérő önkéntes DNS-én dolgoztak, férfiaknál 
spermiumból, nőknél vérsejtekből nyerték a DNS-t. Azt ta
lálták, hogy az emberi rasszok közötti különbségek alig ha
ladják meg az egy rasszon belül mérhetőket. A különbsé
gek az egyes gének változatainak (alléljeinek) eltérő gya
koriságából adódnak. A gének 99,9% -a minden emberi 
lény esetében pontosan azonos. A csimpánzokkal való ro
konságunk is kísértetiesen nagy: az anatómiai különbségek 
és az emberi gondolkodás képessége m indössze néhány, a 
magzati fejlődést szabályozó gén kism érvű különbözősé
gére vezethető vissza. Génjeink 90% -a nem  különbözik az 
egérétől (aminek a kutatók igencsak örülnek), több mint 
egyharmada azonos a fonalféregével (C. elegáns). Sőt mi 
több, genetikai értelemben az E. coli és a baktériumok is 
unokatestvéreinknek tekinthetők.

Viszonylag nagy különbségek figyelhetők meg az ember 
mitokondriális DNS-ének összetételében. Ami nagyon lé
nyeges, a mitokondriális DNS-t kizárólag anyai ágon örö
köljük. Egyfajta genetikai óraként használható az, hogy 
minden földi em ber genetikai ősanyja („genetikai Éva”) 
egy afrikai asszony volt.

E sorok írója úgy véli, hogy a humán genom program si
kere az emberiség történetének egyik mérföldköve, olyan 
forradalmi jelentőségű eseménye, am ilyenre korábban 
még nem volt példa. Kezünkbe került emberi mivoltunk 
részletes tervrajza. Még nem értjük teljesen, de azt már lát
juk, hogy mire lehet majd használni, talán néhány éven be
lül. N em  nehéz megjósolni, hogy új tudományágak jöttek 
és jönnek létre szinte a semmiből a farm akogenom ikától 
kezdve egészen a történelemgenomikáig. M eg kell olda
nunk jó  néhány problémát, választ kell találnunk számos 
kérdésre -  elsősorban a kutatások etikai vonatkozásait kell 
tisztáznunk. De annyi bizonyos, hogy néhány éven belül 
világunk gyökeresen megváltozik és ebben a számítástech
nika és informatika m ellett a genom ikának és a géntechno
lógiának ju t a legnagyobb szerep.

A polimeráz láncreakció (PCR)

A géntechnológia gyakorlati alkalm azása előtt a polimeráz 
láncreakció (polymerase chain reaction, PCR) nyitott új 
utat (M ullis, Nobel-díj 1993-ban). Közismert, hogy a DNS 
minta általában igen kis mennyiségben áll csak rendelke
zésre. Ahhoz, hogy vizsgálni lehessen, meg kell növelni a 
mennyiségét, sokszorozni (klónozni) kell. A biológiai rend
szerekben (E. coli, élesztő stb) történő klónozás kiegészí
tője az enzimatikus szintézis, amelyhez egy csodálatos en
zim (Taq D NS polim eráz) szükséges.
A PCR „működését” az alábbi ábra m utatja be (7. ábra): c 
és a kom plem enter c ’ a sokszorozásra váró DNS cél
szekvencia  (egy vagy több gén), d -d’ és b-b’ az azt közre
fogó szekvenciaszakaszok (ne feledjük, a DNS polimerá- 
zok működéséhez 20-30 nukleotidnyi prim er  szekvenciák 
szükségesek, továbbá a szintézis szigorúan m indig 5 ’—>3’
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7. ábra. A polimeráz láncreakció (PCR) elve

irányban halad). A ciklusnak 3 lépése van: 1. a láncok 
szétválasztása (95°C, 15 sec); 2. a prim er hibridizálása az 
elkülönült szálakhoz (54°C, gyors lehűtés); 3. szintézis 
72°C-on (30 sec). A  reakciót zárt edényben hajtjuk végre, 
am elybe nem  kell sem m it sem beadagolni az első lépés 
után. A m it változtatunk, az egyedül a hőmérséklet. A taq 
enzim  m elegtűrő és fáradhatatlan. Könnyen belátható, 
hogy a 3. ciklus után a célszekvenciát (c-c’) tartalm azó b- 
c-d és b ’-c’-d ’ láncok m ennyisége exponenciálisan növek
szik, míg a hosszabbaké csak lineárisan. A  sokszorozás 
m értéke milliószoros 20 ciklus után, milliárdszoros 30 
ciklus után, am elynek időtartam a kevesebb m int egy óra! 
A m ódszer kiválóan alkalm as géncsaládok felkutatására. 
Legnagyobb előnye az, hogy a célszekvenciát nem kell is
m ernünk, továbbá egyetlen  kétszálú DNS m olekula is 
megsokszorozható.

A genomkutatás gyakorlati vonatkozásai és haszna

Az, hogy 1998-ban ringbe szállt a Celera és a biotechnológi
ai vállalkozások egész sora, mindennél egyértelműbben mu
tatja, hogy a genomika és a géntechnológia már ma is bom
baüzlet, nem beszélve a közeljövő óriási haszonnal kecsegte
tő gazdasági lehetőségeiről. A tisztán tudományos, vagy 
gyógyászán felhasználási területek is szinte beláthatatlanok. 
A m a ism ert legfontosabb alkalm azási területek a követ
kezők:
-  orvosi diagnosztika. A PCR m ódszer segítségével meg

sokszorozható és kimutatható az AIDS-t okozó HIV-1 
vírus, vagy a tuberkulózis kórokozója, a M ycobacterium  
tuberculosis (már tíz bacillus egy millió emberi sejtből!)

-  rák korai kim utatása és a kezelés hatékonyságának el
lenőrzése
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-b ű n ü g y i és törvényszéki orvosi vizsgálatok. Apasági 
ügyek, bűnözők azonosítása vérminták vagy spermium
minták segítségével. Egyetlen hajszál gyökeréből nyer
hető annyi DNS, amennyi PCR segítségével m ár kellően 
megsokszorozható

-ré g é sz e ti , őslénytani kutatások. 2 400 éves egyiptomi 
múmiák génjeinek részleges azonosítása, 7 500 éves ré
gészeti m inták vizsgálata, 25-30 m illió éves, borostyán
ba ágyazódott term it DNS analízise. (Ez a 90-es évek 
elején ism ertté vált eredm ény adta az ötletet a Jurassic 
Park c. film elkészítéséhez.)

A példák sorolhatók tovább, szinte megállás nélkül. Fel
merül azonban egy fontos kérdés: klónozhatók-e és kife- 
jezhetők-e em lős gének E.coliban? Tudjuk, hogy a bakté
riumok nem rendelkeznek az em lős gének in trónjainak ki
vágásához szükséges eszközökkel. Az „érett” mRNS át
iratból kell kiindulni, amely m ár nem  tartalmaz intronokat. 
A retrovírusok által használt reverz transzkriptáz enzim se
gítségével elkészíthető a mRNS kom plem enter DNS szála, 
majd további enzimek (DNS polim eráz I, SÍ nukleáz) és 
dNTP felhasználásával a génnek megfelelő kétszálú DNS, 
ami már beépíthető bakteriális vektorokba, ami az E. colit 
fehérjeszintézisre készteti. M a m ár így állítják elő a cukor
betegek milliói számára nélkülözhetetlen inzulint illetve 
prekurzorját, a proinzulint.

A fehérjék egy része m ódosított (glikozilezett, foszfo- 
rilezett stb.) formában m űködőképes csak. A módosítást 
csak eukarióta sejtek tudják elvégezni. A kérdés tehát az, 
hogy klónozhatók-e gének állati vagy növényi sejtekben?

A válasz igen, a bevitel többféleképpen is elvégezhető 
(alkalmazható kalcium-foszfátra kicsapott DNS, bevihető a 
DNS megtermékenyített állati sejtekbe mikropipetta segít
ségével, de a leghatékonyabb retrovírusok alkalmazása). 
M a már előállíthatok laboratóriumban transzgenikus álla
tok (pl. óriás egér), transzgenikus növények (pl. bő termésű, 
fagytűrő vagy kártevőkkel szemben rezisztens gabonafé
lék). Előállíthatok új vagy módosított fehérjék is hely-spe
cifikus mutagenezissel. Végül lehetőség nyílik ma már em
beri gének módosítására vagy új gének bevitelére. (Ez már 
nincs messze a teremtéstől, nem  szabad azonban megfeled
keznünk a veszélyekről és a felm erülő etikai problémákról.)

Válaszok és új kérdések

A nukleinsavkutatás 50 éves m últra tekint vissza. Ahogy 
a korábbi fejezetekből láttuk, számos csodálatram éltó tu
dományos eredmény született -  ezt tükrözi a nagyszámú 
Nobel-díj is. Választ kaptunk sok alapvető kérdésre, bár a 
részletek tisztázása olykor még hátra van: a kutatók most 
dolgoznak rajta egyre tökéletesebb eszközeikre és mód
szereikre támaszkodva.*

A végső kérdések egyike a szaporodás maga. Gondol
junk csak egy m egterm ékenyített tyúktojásra, amelyből a 
keltetőgépben bám ulatosan rövid idő alatt egy kiscsirke 
vergődik ki. A krom oszóm ák, gének lineáris információ- 
tartalma az idő haladtával térben rendeződik és a tojásból 
egy három dim enziós mozgó élőlény lesz.
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E kérdések megválaszolásához a génkontrol, a szabá
lyozási mechanizmusok megértésén keresztül vezet az út. 
Vannak gének, amelyek mindig „be vannak kapcsolva”, 
mivel az általuk kódolt fehérjékre (pl. enzimekre) mindig 
szükség van. Egyikből többre, a másikból kevesebbre. 
Baktériumokban ezt az mRNS termelődésének sebessége 
befolyásolja. Ez a promoter szekvenciák hatékonyságától 
függ. „Erős” promoter sok mRNS-t és fehérjét, „gyenge” 
keveset eredményez. Vannak szabályozó fehérjék (szigma 
faktorok), amelyeket a külső körülmények megváltozása 
(pl. N-hiány, hősokk stb) hív életre. Még bonyolultabb a 
helyzet az eukarióták esetében.

E sorok írója -  aki vegyész -  itt leteszi a tollat. A törté
net még folytatható lenne, hiszen számos adat van a birto
kunkban, amelyekről beszélni lehetne és kellene. De a kö
vetkező fejezetet -  vagy inkább könyvet -  már biológus
nak, vagy orvosnak kell megírnia...

Ö S S Z E F O G L A L Á S

Hollósi Miklós: A humán genom -  kémikus szemmel

A közlemény rövid áttekintést nyújt a molekuláris biológia törté
netéről a nuclein izolálásától kezdve (Miescher, 1869) egészen a 
génexpresszió szabályozásáig. A kémia hozzájárulása nagy hang-

*A részletek iránt érdeklődőknek a szerző ajánlja Bálint Miklós: Mole
kuláris Biológia I-II. kötet, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2000. című 
könyvét

súlyt kap, de különleges figyelmet érdemelnek az enzimek is, 
amelyek kulcsfontosságú szerepet játszottak a DNS szerkezeté
nek felderítésében és a rekombináns DNS technika kidolgozásá
ban. Számos példa szolgál a géntechnológia lehetséges alkalma
zásai területeinek bemutatására az orvosi diagnosztikán és a rák 
gyógyításán keresztül egészen az őslénytanig. A szerző meg van 
győződve arról, hogy a humán genom felderítése mérföldkő az 
emberiség történetében és a géntechnológia gyökeresen megvál
toztatja a földi életet az új évszázad első évtizedének végére.

[Magy. Kém. Lapja, 56, 78 (2001)] 

S U M M A R Y

M. Hollósi: The Human Genom in the Eyes of a Chemist >

The paper gives an overview of the history of molecular biology 
from the isolation of nuclein by Miescher in 1869 to the control 
of gene expression. The role of chemists in nucleic acid research 
is underlined but special emphasis is given also to the enzymes 
which gave the key for the structure determination of DNA and 
the discovery of recombinant DNA technique. Several examples 
are mentioned for the possible applications of gene technology 
in different fields from medical diagnosis and cancer therapy to 
paleontology. The author is deeply convinced that the determi
nation of the human genom is a milestone in the history of 
mankind and gene technology will basically change life on Earth 
by the end of the first decade of the new century.

Spetufe... S$emCe... SjemCe.

Meglepő acének

A tavalyi kémiai Nobel-díjat az áramveze
tő szerves anyagokat először szintetizáló 
kutatók kapták. Szerves vegyületek -  poli
merek és szénbázisú kristályok -  képezhe
tik a félvezető komponensek új nemzedé
két. B. Batlogg, H. Schön és munkatársaik 
a Lucent Technologies’s Bell Laboratóri
umban az acén szerves kristályok meglepő 
tulajdonságaira jöttek rá.

Az acének (poliacének) benzolgyűrűból 
állnak, a sorozat érdekesebb tagjai az ant- 
racén (három gyűrűvel), a tetracén és a 
pentacén. Kristályokban és vékony filmek
ben a molekuláik téglához hasonlóan he
lyezkednek el. Hagyományos technikával 
a keletkező sok kristályhiba és szennyezés 
miatt a termék vezető mobilitása lecsök
ken, amely azt jelzi, hogy milyen gyorsan 
mozoghatnak az elektronok, vagy a lyukak 
(elektronhiányok). A kemencében felmele
gítették a poliacént, és meleg hidrogéngáz

zal transzportálták a kvarccső falára. Ekkor 
egyenként a poliacének kondenzálódnak és 
kristály válik ki a cső falán. A kutatók azt 
tapasztalták, hogy kis hőmérsékleteken 
ezen kivételesen tiszta poliacénkristályok 
hordozó mobilitását csupán a legeslegjobb 
szervetlen gallium-arzenid múlja felül.

A kristályokból mikroelektronikai mun
kaeszközt, térvezérlésű tranzisztort (Field- 
Effect Transistor-FET) építettek. Két típusú 
FET létezik: az n-típusúban az áramot az 
elektronok szállítják, a p-típusúban pedig a 
lyukak. A kiegészítő logikai körökben n- és 
p-típusú FET-ek működnek egymás mel
lett. Ezidáig egyetlen szerves anyag sem 
mutatta mindkét típus tulajdonságait, ezért 
két különböző szerves anyagra volt szükség 
a logikai körhöz. A Lucent kutatói azt ta
pasztalták, hogy a nagytisztaságú tetracén 
és pentacén kristályokból épített FET-ük 
ambipoláris, és a szervetlen tranzisztorok 
összes működési sajátosságát követi.

Az épített FET abszolút zéró környékén 
szupravezető tulajdonságot mutatott, ami a 
szervetlen félvezetőkre nem jellemző. En
nek az a magyarázata, hogy a FET elektro
mos töltést injektál az acénkristályba, így át
alakítva annak rétegét szigetelőből fémmé. 
(Forrás: Scientific American, December
2000. p. 16.)

Kutatástámogatás 
az Egyesült Királyságban

Az Egyesült Királyság Kutatási Tanácsai 
pótlólagosan 252 MGBP-t kapnak a követ
kező három évre három kulcsterület kuta
tására: genomok (110 MGBP), e-tudo- 
mány (98 MGBP), alaptechnológia (44 
MGBP). A Kutatási Tanácsok további 110 
MGBP-t használhatnak specifikus területe
ken. (Forrás: European Chemical News, 4- 
10 December 2000. p. 29.)

RL
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Vegyipari kutatóintézetek Magyarországon
Megemlékezés alapításuk mintegy 50 éves évfordulójáról II.*

SZEKERES GÁBOR**

Áttekintés az egyes kutatóintézetek működéséről

Magyar Ásványolaj- és Földgázkísérleti Intézet

Működésének kezdeti szakaszában az Intézet az akkor terv
be vett nagy petrolkémiai technológiák (metán parciális oxi
dációja, acetilén feldolgozás, etilénoxid, normál szénhidro
gének előállítása stb.) mellett a kőolaj-feldolgozóipar néhány 
egyéb rutin feladatával (kenőolajgyártás és fejlesztés, a hazai 
nyersanyagoknak megfelelő kőolajtechnológiák kidolgozá
sa, bitumengyártás) foglalkozott. Az akkori tervekben sze
replő petrolkémiai technológiák kidolgozásához (metán par
ciális oxidációja, acetilén kinyerés és feldolgozás) nagy len
dülettel fogtak hozzá és azokat laboratóriumi méretekben 
meg is oldották. A kísérleti üzemi fázist nemzetközi együtt
működéssel a romániai Buciumenben építették fel és üzemel
tették. A részben sikeres kísérleti üzemi eredmények haszno
sítására azonban már nem került sor, mivel időközben -  sze
rencsére -  megváltozott a stratégia és Magyarországon is az 
etilénbázisú petrolkémia kiépítése mellett döntöttek! A kuta
tás és realizálás során végzett elméleti munka lerakta az alap
jait a vegyészmérnöki tudomány hazai kiépítésének, amit az 
Intézet két vezető kutatója (László Antal és Benedek Pál) elő
ször a Magyar Kémikusok Lapjában közölt (A vegyészmér
nöki tudomány alapjai sorozat). A kőolaj-feldolgozás terüle
tén vállalati technológiák kidolgozásával jó eredményeket ért 
el, de a vegyipari alapanyagipar részére végzett petrolkémiai 
technológiai kutatás teljes sikertelenséggel zárult, amelyet 
később meg is szüntettek. Hasznos és említésre méltó volt az 
a munka, amit az Intézet a hazai benzinpirolízis optimális 
alapanyagbázisának kidolgozására végzett.

Az új gazdasági mechanizmusban az Intézet több új te
rületen (környezetvédelem, vegyipari intermedierek stb.) 
próbálkozott, de néhány környezetvédelmi probléma (vég
gázoxidáció) megoldása ellenére egyik területen sem sike
rült átütő eredményt elérni. Ezen a helyzeten a kényszer
ből vállalt ipari termelőtevékenység sem tudott segíteni, 
miért is az Intézet fizetésképtelenné vált. A hosszú csőd
eljárás után a Veszprém megyei Bíróság a 72170/1992/4. 
számú végzésével elrendelte az Intézet felszámolását.

Az Intézet épületeit és kutatási eszközeit a Veszprémi 
Egyetem vásárolta meg és azóta is használja.

Az Intézet kezdeti működéséről Móra László monográ
fiája ad részletes tájékoztatást [3].

Nehézvegyipari Kutatóintézet

A z  eredetileg Szervetlen Vegyipari Kutatóintézet néven és 
tevékenységgel alapított intézet P. Nagy Sándor szavaival 
élve „számos metamorfózison ment át” [5]. Az Intézet kez

* I. rész: Magy. Kém. Lapja 56, 16 (2001)
** 1113 Budapest Tas vezér u. 20.
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detben klasszikus szervetlen vegyipari kutatásokat végzett 
(műtrágya, kénsavgyártás, szén-feldolgozó ipar és szilikátké- 
mia). E két utóbbi profilt azonban a kutatóintézeti racionali
zálások során átadták az e témában más iparágak keretében 
működő és oda jobban illő intézményeknek. Ezzel együtt a 
szervetlen vegyipar területén meg elfogytak a kutatási té
mák. A nyers foszfátok salétromsavas feltárási technológiá
ja ugyan eljutott a kísérleti üzemig, de a további lépcsők 
nem mutatkoztak versenyképesnek és realizálhatónak, vala
mint lehetőség nyílt kedvező beszerzésre KGST piacokról. 
Ezért a nagy reményekkel táplált technológia nem valósult 
meg nagyüzemileg. Az Intézet által kidolgozott fluidizációs 
piritpörkölés, meg a kénbázisra való átállás a kénsavgyártás 
visszaszomlása miatt nem ért meg sok időt. így az Intézet
nek új profilt és működési területet kellett keresnie, amit kis- 
és középvolumenű szervetlen vegyületek (germánium-di- 
oxid, műkriolit stb.) kutatásával, a vegyipari automatizálás
ban és automatika eszközök kutatásában, korróziós alapku
tatás és korrózióvédelem, vegyipari számítástechnika, radio
kémia, mezőgazdasági kemizálási szolgálat és a Magyar Ve
gyészeti Múzeum megbízásos üzemeltetésében talált meg. 
A legnagyobb metamorfózis a 70-es és 80-as években kö
vetkezett be, amikor az Intézet a kormányprogram alapján 
felfejlesztendő hazai növény védőszergyártás iparági kutató- 
intézete funkciójának ellátására pályázott. A formulázások 
és a reprodukciók terén az Intézet több sikeres kutatást való
sított meg az iparban, de az originális növényvédőszer ki- 
fejlesztése nem járt sikerrel. Az originális kutatásra való 
felkészülés érdekében határozta el egy korszerű toxikoló
giai központ létesítését, amelyre 500 millió forint bankhi
telt vett fel. A rendszerváltás azonban legnagyobb mérték
ben az Intézet bázisiparágának tekinthető növényvédőszer- 
alapanyagipart sújtotta, ezért egyrészt elmaradtak az innen 
várt bevételek és a toxikológiai központ is kihasználatlan 
maradt. A fizetésképtelenség miatt lefolytatott csődeljárás 
során az Intézet székházát szintén a Veszprémi Egyetem 
kapta, a toxikológiai központot a rendszerváltás határán lé
tesített Biorex Gyógyszerkutató vállalkozás vásárolta meg 
és az intézetet a Veszprémi Bíróság 70002/1990/11. számú 
rendeletével felszámolta.

Az intézet kezdeti 35 évének részletes történetét Móra 
László monográfiája ismerteti [4].

Szerves Vegyipari Kutatóintézet

Az Intézet feladata alapító okirata szerint a vegyipari, ezen 
belül a szintetikus szerves vegyipari kutatás művelése. Mi
vel ez a megfogalmazás célszerűen általános, ez a feladat és 
célkitűzés az Intézet fennállása óta nem változott. Ebbe az 
is belefér, hogy az Intézet fő feladata alapításakor színezé
kek, gyógyszeripari intermedierek kutatása volt. Működé
sének kezdetén részt vállalt az állami tervekben szereplő 
technológiák kidolgozásában is, amelynek keretében a kap-
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rolaktám gyártást sikerült az akkori körülmények között 
versenyképesen kidolgozni, és a BVM-nél, majd a BVK- 
nál megvalósítani. A technológia mindazideig használatban 
volt, amíg ki nem volt téve a világpiaci versenynek, aminek 
következtében gazdaságtalannak mutatkozott és megszűnt. 
Elgondolkoztató, hogy a [6] szerint az Intézet által kidolgo
zott és iparilag realizált gyártások közel fele nem élte túl a 
gazdasági rendszerváltást, s 2-3 volt, ami 10-15 év után 
szűnt meg, elsősorban gazdaságossági okok következtében.

Kevésbé volt eredményes a másik polimer-alapanyag, a 
vinil-klorid kutatása, amit az Intézet a Műanyagipari Ku
tatóintézettel való rövid összevonása után végzett, de a 
próbálkozás az akkori idők érdekes kitalálása, a „termelő 
jellegű kísérleti üzem” fázisáig sem tudott eljutni.

Az 1955. és 1961. közötti időben az Intézetet összevon
ták a Műanyagipari Kutatóintézettel, ami azonban lénye
gében közös igazgatást, de nem összevont és integrált ku
tatási tevékenységet jelentett.

Az Intézet munkásságából feltétlenül ki kell emelni a 
fejlett engineering szemléletet, aminek eredményeként si
került speciális berendezéseket értékesíteni a vegyiparban, 
valamint azt a már említett tevékenységét, hogy haszonré
szesedéssel és licencbevétel alapján fedezte fenntartási 
költségei 1/3-át. Az Intézetet formailag korán privatizál
ták: 1982-1992 között 6 gyógyszergyár közös kutatási vál
lalkozásaként, majd 1992-től részvénytársasági formában 
működött. Ezen „álprivatizációt” 1995-ben követte a való
di, amikor az MRP szervezet 4/6-od, a dolgozók 1/6-od tu
lajdonrészt szereztek. 1992-ben változott meg az intézet 
neve SZEVIKI Szerves Vegyipari Kutatóintézet Rt.-vé.

Az Intézet 50 éves működéséről a közelmúltban 
Körtvélyessy Gyula emlékezett meg a Magyar Kémikusok 
Lapja hasábjain [6].

Műanyagipari Kutatóintézel

Az Intézet alapítása utáni években rendkívül széleskörű 
technológiai palettával az általa vállalt, kissé nagyképűen 
hangzó „iparteremtő funkciójának” ambicionálásával és 
ennek hangoztatásával tűnt ki. Hibásnak ítélhető vezetése 
következtében munkaprogramjába iktatta az akkori szá
mottevő műanyagalapanyag-kémia majdnem teljes palet
táját. Az Intézet már említett első igazgatója, Vándor Jó
zsef az 50-es évek elején egy akadémiai fórumon kijelen
tette, hogy Magyarországon megvan a lehetősége vala
mennyi számottevő műanyagalapanyag és azok polimeri- 
zációjának saját erőből való kidolgozására. Ezeknek a nyil
vánvalóan irreális, gigantikus és autarch, ennek következ
tében laboratóriumi szinten megrekedt eljárásoknak a szá
ma meghaladta a húszat [1]. Ezen utólag nem is nagyon le
het csodálkozni, hiszen nagy részük olyan jellegű techno
lógia volt, hogy egyik-másik teljes vertikumú kidolgozása 
meghaladta a 200 fős Intézet lehetőségét. Ezek a megre
kedt technológiák, mint például a poli(vinil-klorid), a kis 
nyomású polietilén, a polisztirol, poli(vinil-alkohol), klór- 
kaucsuk, hellyel-közzel fellelhetők a korabeli szakiroda- 
lomban, tudományos minősítési témákban és közülük csak 
a poli-(vinil-klorid) jutott el a már említett termelő jellegű

kísérleti üzem fázisig és ebben a fázisban bizonyosodott be 
nagyfokú versenyképtelensége. A teljesség kedvéért meg
említjük, hogy kezdetben az Intézet témaköréhez tartozott 
a vegyiszál kutatás is, amit a későbbiekben -  helyes döntés 
alapján -  termelővállalathoz helyeztek át.

A kezdeti kudarcok és az újbóli önállóság után az Intézeti 
új vezetőség reálisabb kutatási terve és főleg az ipari megbí
zások jótékony hatására az Intézet eredményesen foglalko
zott néhány középvolumenű műanyagalapanyag és ezek po- 
limerizálásának (poli(metil-metakrilát), ioncserélő gyanták, 
polisztirol hab, PP vágott szál, epoxigyanta, poliészter gyan
ták stb.) kutatásával, amelyek közül több még ma is sze
repel a magyar vegyipar vállalatainak gyártmánypalettáján. 
Az Intézet számottevő eredményt ért el műanyag-feldolgo
zó technológiák fejlesztésében és a műanyag alkalmazás
ban. Ennek érdekében termelő tevékenységet is folytatott.

A műanyagalapanyag ipar és feldolgozás ugrásszerű fej
lesztésével a vállalatok egyre jobban igényelték saját fej
lesztő bázisukat és hozzá is kezdtek azok kialakításához. 
Mindez a kutatási verseny élesedéséhez és anyagi eszkö
zök hiányában az Intézet versenyképessége csökkenéséhez 
vezetett. Mivel csökkent az ipari megrendelések volumene 
és a termelő tevékenység is kis volumenű volt, az Intézet 
veszteségessé, 1989-től kezdve már fizetésképtelenné vált. 
A csődeljárás során leválasztották és külön értékesítették a 
termelő tevékenységet (kísérleti üzem). A megmaradt K+F 
részleg szűk kutató létszámmal és elkülönített vagyonrész
szel Műanyagkutató és Fejlesztő Kft. néven 1993-ben Kft.- 
vé alakult. A hitelezőknek a csődeljárási tárgyalásokon tör
tént beleegyezésével és a Pannonplast Rt. pénzbeli hozzá
járulásával a Műanyagipari Kutató Intézetet 1997-ben vég- 
elszámolással felszámolták.

Az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium 1997. végén 
négy ipari kutatóintézetet (köztük a Műanyagipari Kutató- 
intézetet is) átadott az ÁPV Rt.-nek abból a célból, hogy 
az azokban lévő többségi állami tulajdont értékesítse. A 
Műanyag Kutató Kft. első privatizációs pályázatát 1998- 
ban, a másodikat 1999-ben hirdették meg. Mind a két pá
lyázat végeredményben sikertelenül zárult, így végül az 
elővásárlási joggal rendelkező Pannonplast Rt. és az ÁPV 
Rt. megegyeztek a vételárban. A 2000. január 12-én létre
jött szerződés alapján az ÁPV Rt. eladta 51,11%-os tulaj
doni hányadát, ami által az Intézet a Pannonplast egysze
mélyes kizárólagos tulajdonává vált, a tulajdonos a cég 
nevét MÜKI Műanyagipari Kutatóintézetté változtatta.

Az intézet működésének legfrissebb összefoglalója Antal 
István közelmúltban megjelent közleményében található [7].

Gyógyszerkutató Intézet

Az Intézet alapításától kezdve a rendszerváltásig a kor gaz
daságpolitikai szabályain és határain belül egyenletesen és 
töretlenül fejlődött és az 1950-ben egy Rottenbiller utcai 
bérházban 44 kutatóval létesült intézmény már a 70-es 
évek közepére új hatóanyagok kutatásának (kémiai, anali
tikai, farmakológiai) és kezdeti gyógyszerré fejlesztésének 
(gyógyszertechnológiai, kísérleti, üzemi hatóanyaggyártás, 
farmakológia, metabolizmus kutatás, toxikológia) vala
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mennyi részlegével rendelkezett és létszáma 1990-re elér
te a 940-et. Közben eredményesen birkózott meg a gazda
sági mechanizmus kihívásaival, amikor költségvetési in
tézményből vállalatszerűén működő, önálló gazdálkodó 
szervezetté vált, valamint a formális privatizálással, ami
kor is 6 gyógyszergyár közös vállalatává szervezték át. A 
hivatkozott irodalom [8] sorolja fel az Intézet kutatási 
eredményeit, amelyek közül az originális gyógyszerek ku
tatása és kifejlesztése terén végzett munka a legjelentő
sebb. Az Intézet 50 éves jubileumára kiadott emlékkönyv 
bevezetője szerint munkájuk eredményeként 12 eredeti ha
tóanyagot tartalmazó gyógyszer került forgalomba. Több 
mint 70 generikus hatóanyag és intermedier (jórészt szaba
dalmazott) gyártási eljárásának kidolgozásában vett részt, 
melyek közül 50-et iparilag megvalósítottak. Hosszú időn 
át a hazai gyártású gyógyszerek mintegy 40%-át az Intézet 
kutató-fejlesztő munkája alapján gyártották.

A magyar gyógyszeripari vállalatok privatizációja kap
csán nyilvánvalóvá vált, hogy az 1993-ban kft.-vé alakult in
tézmény nem maradhat 6 különböző tulajdonú, egymással is 
versengő vállalat közös intézménye, aminek első jele a ku
tatási megbízatások drasztikus, az éves árbevétel 15%-áig 
való csökkenése volt. Az 90-es évek elején ezt a helyzetet 
még ellensúlyozni tudták az OMFB-vel kötött kutatási szer
ződések és a korábbi jó kapcsolatokból eredő néhány külföl
di megbízatás. A tendencia azonban nem bizonyult (nem is 
bizonyulhatott) tartósnak, ezért finanszírozási gondok je
lentkeztek, amire az Intézet számottevő létszámcsökkenés
sel reagált és 1997-re a korábbi létszám 300-ra csökkent.
1998. tavaszán a már nagyrészt privatizált tulajdonosok el
adták a Gyógyszerkutató Intézet Kft.-ben való részesedésü
ket a Paramount Capital Investments Ltd. amerikai cégnek. 
Kisebb-nagyobb nehézségek és bizonytalanság után az Inté
zetet 1999. október 12-én 100%-ban az amerikai IVAX cég 
vette meg. A tulajdonosváltás nemcsak anyagilag stabilizál
ta az intézményt, hanem fejlődését is elősegítette.

Az Intézet 50 éves működését Horváth Gyula közlemé
nye ismertette a közelmúltban a Magyar Kémikusok Lap
jában [8].

Nagynyomású Kísérleti Intézet

Az Intézet működésének kezdeti korszakáról [l]-ben talál
hatók a legpontosabb adatok. Az Intézetet a József Nádor 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Kémiai Techno
lógia Tanszékén Varga József akadémikus, egyetemi tanár 
által kezdeményezett és Varga-eljárás néven működött ku
tatóegység által megkezdett katalitikus hidrogénezés téma
körére és a hazai, nagy aszfalttartalmú nyersolaj (a 40-es 
évek során feltárt nagylengyeli olaj) és párlatok kedvezőbb 
forráshatármegoszlású motorhajtó anyagokká való feldol
gozása technológiájának kidolgozására, valamint vala
mennyi korszerű kőolaj-feldolgozóipari eljárás kutatására 
alapították 1951-ben. A nagynyomású hidrogénezésben el
ért hazai eredmények (szén cseppfolyósítás, [2]) adták meg 
az alapot ahhoz, hogy ezekre a témákra, illetve technológi
ai munkakörökre önálló kutatóintézetet alapítsanak. A bar
naszenek cseppfolyósításával szerzett elméleti és gyakor
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lati tapasztalatok alapján dolgozta ki az Intézet Varga aka
démikus irányításával a speciális hidrokrakkolási eljárást, 
amivel 700 bar helyett 70 bar nyomáson sikerült az aszfalt
tartalmú nyersolajok, könnyű párlatok dúsítása és hidrogé- 
nezése és minőségjavítása. Az eljárásnak az a lényege, 
hogy a lebontandó anyagot megfelelő hidrogénátvivő, egy
úttal hígító hatású folyadékkal keverik. Erre a célra a kő
olajlepárlás nafténes-paraffmos frakciói bizonyultak a leg
jobbaknak. Az eljárást előző számunkban Károlyi József 
önálló közleménye ismerteti részleteiben [10].

Az eljárás alkalmazásának számottevő eredménye a 
nagylengyeli olaj hidrokrakkolása nagy fehéráru hozam
mal, benzinek és gázolajok hidrogénező kéntelenítése, ke
nőolajok befejező hidrogénező finomítása, hogy csak a 
legfontosabbakat említsük.

Az aszfalttartalmú nyersolajok és egyéb aszfalttartalmú 
hidrogénben szegény olajok motorhajtó anyagokká való 
feldolgozása témára -  amit a későbbiekben Varga-eljárás
nak neveztek -  Péten kísérleti félüzem létesült, majd nem
zetközi együttműködéssel (Német-Magyar Varga Tudo
mányos Társaság) 120 ezer tonna/év kapacitású termelő 
jellegű kísérleti üzem épült az NDK-beli Böhlenben. Ez 
az üzem sikeresen igazolta a kísérleti üzemi eredményeket. 
Az eljárás ipari alkalmazására mégsem került sor, mert az 
orosz olajmezők termelésbe állításával, a Barátság olajve
zeték megépítésével és nem utolsó sorban a nagylengyeli 
mező idő előtti kimerülésével megszűnt a fehéráru hiány, 
illetve kedvezőbb megoldásokra nyílt lehetőség [9].

Az erőfeszítések azonban nem voltak hiábavalóak. Ká
rolyi szerint [10] a mai technikai lehetőségeket kihasználó 
maradékfeldolgozó eljárások valamennyijében felfedezhe
tünk egy-egy elemet a Varga-eljárás alapgondolatából. A 
kutatómunka azért sem volt hiábavaló, mert az ott nyert ta
pasztalatokat hasznosították új középnyomású hidrogénező 
eljárások kidolgozásához (trigliceridek és zsírsavas metil- 
észterek hidrogénezése zsíralkoholokká, furfurol redukció
ja furfurilalkohollá, glükóz vizes oldatának hidrogénezése 
szorbittá). A kutatások eredményességét magánközlés sze
rint [11] az bizonyítja, hogy 5 000 t/év kapacitású zsíralko- 
hol-gyár, 1 000 t/év kapacitású szorbitgyár, valamint 1 000 
t/év kapacitású furfurilalkohol üzem épült az Intézetben ki
dolgozott eljárások realizálására. Közülük a szorbittechno- 
lógia az az egyetlen hazai eljárás, amit komplett üzemszál
lítás formájában sikerült külföldön is értékesíteni.

Az új gazdasági mechanizmussal az Intézet az Országos 
Kőolaj- és Gázipari Tröszt fennhatósága alá került. A 
Tröszt 1980. január 1. hatállyal a NAKI-t, az OGIL-t és a 
GVA-t összevonta a Magyar Szénhidrogénipari Kutató és 
Fejlesztő Intézetté. Ezt az Intézményt 10 éves eredményes 
működés után a rendszerváltás utáni átszervezés beolvasz
totta a MOL-on belüli kutatás-fejlesztési divízióba.

A vegyipari kutatóintézetek 
eredményességének értékelése

Az ilyen összefoglaló közleményben elkerülhetetlen az a 
kérdés, hogy milyen eredményt hozott a vegyipar 6 ipar
ági kutatóintézetének fél évszázados működése, mennyiben
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érték el az alapításkor kitűzött célokat. Erre a kérdésre nem 
csak a történelmi távlat hiánya miatt nehéz (majdnem le
hetetlen) a válasz, hanem a következők miatt is.
1. A kérdés általános megfogalmazása miatt egyrészt ne

hezen válaszolható meg, másrészt a válasz nem sokat 
mondana. Az Intézetek működése között helyzetük és 
egyéb tényezők miatt jelentős különbség mutatkozik. 
Mindenféle általánosítás nagyfokú hibához vezetne.

2. Nincsenek megfelelő módszerek a hatékonyság méré
sére, illetve a legmegfelelőbb módszerekre nem állnak 
rendelkezésre semmiféle adatok. Nem lehet elfogadni 
ugyanis az intézetek egy részének saját sikerpropagan
dájukként alkalmazott azon módszerét, amely szerint a 
kutatási ráfordítást a realizált kutatási munkával kelet
kező termelési árbevétellel vagy nyereséggel vetik egy
be. Ilyen értékelést találhatunk kitűnő jelzőszámokkal a
[3], [4] irodalomban a NEVIKI-re és a MÁFKI-ra. E 
szerint például a MÁFKI 1970 és 1983 között 1 Ft ku
tatási ráfordítással 3,6 Ft „népgazdasági eredményt ho
zott”, a NEVIKI létesítésének első 25 évében 391 mil
lió kutatási ráfordítással olyan iparban realizált techno
lógiákat dolgozott ki, amelyek vállalati nyeresége meg
közelíti az 1 milliárd Ft-ot.
Módszertanilag legmegfelelőbb az lenne, hogyha a ku

tatási költségeket a kutatási piac ajánlati áraival vethet
nénk egybe, de:
-  az akkori világpolitikai helyzet miatt ilyen ajánlatokat 

nem kapott a magyar vegyipar,
-  ahol ilyen véletlenül rendelkezésre áll, nehezen értékel

hető annak területe, tartalma, mivel közismerten Nyu- 
gat-Európában eltért a kutatási-fejlesztési munka tartal
ma a KGST országok statisztikai rendszerétől. Ezért el
ismeréssel adózunk a szakirodalomnak [1], amelyben a 
szerző az általunk helyesnek tartott módszerrel néhány 
kutatás hatékonyságának értékelését kísérli meg. Esze
rint néhány hazai, de versenyképesen le nem zárt tech
nológia kutatása az akkori 60 Ft/USD szorzóval számol
va némi gazdasági előnyt mutat. Kár, hogy a forrás nem 
tér ki az adatok pontos területére és legfőbbképpen arra, 
mit takarnak a hazai kutatási ráfordítások adatai. Az idé
zett irodalomban a kutatóintézetek munkásságának 
eredményességéről az található, hogy azok néhány kivé
teles területtől eltekintve, általában nem voltak kielégí- 
tőek és tájékoztató számítások szerint csak a kutatóinté
zetekre fordított anyagi eszközök térültek meg.
Az ismertetett nehézségek, a nagyfokú bizonytalanság 

és nem kis mértékben a nagy felelősség miatt a kutatóin
tézetek létesítésének és működtetésének pontos értékelése 
helyett annak csak néhány pozitív és negatív vonását is
mertetjük, természetesen az akkori gazdaságpolitikai cél
rendszerben.

Véleményem szerint a vegyipari kutatóhálózat 50 évvel 
ezelőtti létesítésének egyik pozitívuma, hogy létrejött 6 
jól, vagy közepesen (de az akkori átlagnál mindenképpen 
jobban) felszerelt kutatóbázis a kémiai technológia és a 
kémiai kultúra fejlesztésére, ami természetesen újszerű in
tézkedésnek mondható. Ezt megelőzően nem volt állami 
funkció ez a működési terület. Ilyen módon mintegy 3 000

jól képzett kutató és hozzá tartozó segédszemélyzet vé
gezte szakmánk hazai fejlesztését és a kémiai kultúra el
terjesztését. Az intézetek a kémiai technológiai szemlélet, 
a vegyipari eljárások és anyagok elterjesztésének legfon
tosabb hazai szószólói, műhelyei lettek.

Ezzel függ össze a kutatóintézeti hálózat létesítésének 
második pozitív vonása és kézzelfogható eredménye: olyan 
szellemi bázisok kialakítása, amelyek eredményesen voltak 
felhasználhatóak a vegyipar 70-es években végrehajtott 
fejlesztésének külföldi üzemvásárlásainál és azok későbbi 
üzembevételénél. Komplett gyárak ártárgyalásánál sok
szor juttatta előnyös helyzetbe a magyar tárgyalófeleket 
az intézetek munkásságának eredményeként kialakult jó 
felkészültség és korszerű információs bázis. De nem sza
bad elhallgatni azt sem, hogy ezek a műszaki ismeretek az 
üzembevételnél is jól hasznosíthatók voltak. Ezt bizonyít
ja Szekér Gyula egy másik irodalmi forrásban [14].

A pozitívumok között kell említeni, hogy a kutatóintéze
tek eredményes munkát végeztek néhány gyártási ág fej
lesztéséhez szükséges új gyártmányok, technológiák és né
ha készülékek, műszerek kidolgozása és üzemeltetése so
rán. Az persze semmiképpen nem értékelhető, hogy meny
nyivel lett volna előnyösebb, ha ezeket a technológiákat a 
változatlanul meghagyott és nyilván fejlődésnek indult 
vállalati kutatóhelyek dolgozták volna ki. Ezeknek a sike
resen realizált kutatási munkáknak az a közös jellemzőjük, 
hogy felkészült vállalati kutatási helyek is képesek lettek 
volna erre a megoldásra. Talán a kutatóintézetek javára dől 
el a mérleg nyelve, ha azt vesszük figyelembe, hogy az in
tézetek általában jobban voltak felszerelve, mint a vállala
ti laboratóriumok és jelentősebb és komplexebb szellemi 
bázist képviseltek. Ez különösen a kis- és középvállalati 
szférával való összehasonlításnál igazolható.

A negatívumok között elsősorban kell megemlíteni azt, 
hogy az intézetek közül lényegében egyik sem tudott eleget 
tenni az 1948-as alapítás fő célkitűzésének, az iparági kuta
tási koordinációnak és az „iparteremtésnek”. Amint az I. 
részben már említettük, erre az intézetek nem voltak felké
szítve és nem érvényesült a központosítás szinergikus hatá
sa. Ehhez talán a Gyógyszerkutató Intézet állt legközelebb. 
Erre már az alapítók is rájöttek, és gyorsan megváltoztatták 
azzal az intézkedéssel, hogy megszüntették az intézmények 
költségvetési támogatását és kiemelt státusát. Az okok kö
zött vizsgálódva meg kell említeni az alábbiakat is:
-  a kutatóintézetek lényegében központi laboratóriumok 

voltak többen minimális realizálási infrastruktúrával és 
marketingismerettel, ezért nem voltak versenyképesek az 
új technológiák önálló kidolgozásában és realizálásában,

-  Magyarországon nem állt rendelkezésre a szükséges és 
végül komplett üzemvásárlással realizált beruházások
hoz elengedhetetlen vegyipari gépészeti műszerezési 
háttér és a műveleti oktatás is csak létesítésükkor indult 
meg [14]. Az alapításkor -  sajnos még később is -  hi
ányzott az engineering szemlélet és gondolkodás.
A negatívumok közé tartozik a vegyipari kutatóhálózat 

már többször említett túlméretezettsége, ami káros autarchiá- 
val párosult. Gigantomániás elképzelés volt a 6 intézet léte
sítése. Ehhez járult a hihetetlen széleskörű témaválasztás
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és a nemzetközi együttműködés elhanyagolása. Korabeli 
statisztikák [12] szerint 1978-ban 2 561 kutató, 2 130 kuta
tási témán dolgozott, tehát lényegében 1 kutatóra 1 téma 
esett, ami egészségtelen szétaprózottsághoz vezetett. Kis 
túlzással majdnem valamennyi kutató „magányos farkas”- 
ként egy-egy témán dolgozott, holott nyugat-európai kutató
helyeken már régen bevezették a projekt team módszert, ami 
realizálás központú koordinációja volt a laboratóriumtól az 
üzemi megvalósításig és értékesítésig valamennyi szakem
ber munkájának. Természetesen ez alól is voltak kivételek, 
mint pl. a NAKI tevékenysége a Varga-eljárás területén.

Az autarch szemlélet kétszeresen is káros hatású volt:
-  nem ösztönzött nemzetközi összefogásra. Igaz, hogy a 

nyugat-európai kapcsolatokat politikai okok korlátozták 
mindkét irányból, míg a KGST-n belül a híres bukaresti elv 
(technológiák térítés nélkül átadása az arra rászorulóknak) 
írott malaszt maradt, illetve csak formálisan valósult meg,

-  háttérbe kerültek a licencvásárlások, amit elsősorban 
politikai okok (embargó) magyarázott, de még így is 
szembetűnő az [1] irodalom 146. oldalán található infor
máció az 1 főre eső licencvásárlásról, ami 1965-ben 
Belgiumban 5,5 USD/fő, az NSZK-ban 2,2 USD/fő a 
Magyarországi 0,09 USD/fővel szemben.
A jelenség és az okok szorosan összefüggenek. így a ne

gatívjelenségek egyik fő okaként éppen a kutatóintézeti há
lózat sajátságos szervezeti helyzetét kell megemlíteni, ami 
később ellentmondásosra fordult. Ez pedig a kutatási verti
kum „szervezett” szétaprózódása volt a kormányzati rend
szeren belül. Egy jelentős intézeti méretű kutatási feladat 
teljes vertikumában 2-3 főhatóság működött és nem alakult 
ki a vezényléshez szükséges „primus inter pares”, ami na
gyon sokszor hosszú vitákhoz, érdekcsorbuláshoz vezetett, 
ami elhúzta a munka befejezését. Még egy főhatóságon be
lül sem mindig sikerült megtalálni az összhangot a kutató és 
műszaki tervező szervezetek között, mivel mindenki a saját 
véleményét erőltette és finoman „szabotálta” a másikét.

A másik szervezeti anomália a rosszul értelmezett válla
lati önállóság volt. Az új gazdasági mechanizmusban a vál

* A műfaj megengedi, hogy itt lábjegyzetben megemlítsek egy vele kap
csolatos, rá jellem ző és a fentieket igazoló sztorit.

A hajdani KGST munkamegosztása szerint a Vegyipari Állandó Bizott
ságban a gyógyszeripar -  fejlettségét elismerendő -  magyar „hegemónia” 
alatt állt. Magyar volt a Gyógyszeripari Szekció elnöke, magyar a kutatá
si bizottság vezetője és bázisintézménye. Az előbbi Vargha László, az 
utóbbi a Gyógyszerkutató Intézet volt.

Azt is tudni kell, hogy alapításakor (1957) a KGST Vegyipari Állan
dó Bizottság hivatalos munkanyelve -  elismerve német elnökségét és 
berlini (kelet!) székhelyét -  az orosz mellett a német is volt. Ennek meg
felelően a Bizottság valamennyi hivatalos anyaga két nyelven készült 
mindaddig, amíg a KGST-n belül is működő orosz nacionalizmusnak si
került megszüntetni a német munkanyelvet. Ezután már csak oroszul ké
szültek a munkaanyagok.

Történt egy szép napon, hogy levelet hozott a posta a Gyógyszerku
tató Intézet állami pecsétes levélpapírján Vargha László aláírással, né
hány friss orosz nyelvű dokumentáció kísérletében. A levél pontos szö
vegére már nem emlékszem, de egy mondatára igen: „Kérem szíves in
tézkedésüket, hogy a KGST jegyzőkönyveket a jövőben németül, vagy 
valami más európai nyelven kaphassuk.”

Mit csinált a hivatal? Semmiképpen sem botrányt, hanem a további
akban lefordíttatta az orosz nyelvű dokumentumokat magyarra (ami ak
kor nem okozott nehézséget) és ezt küldte meg Laci bácsinak. Mert hát 
a magyar is európai nyelv. Nem igaz?

mkl

lalati törvény életbe léptetésével a vállalatokat még a főha
tóság sem kényszeríthette a kutatóintézetek munkáinak át
vételére és realizálására. A kockázatvállalás hiánya kedve
zőtlen versenypozíciókba hozta az intézeteket, amelyektől 
a vállalatok csak „bombabiztos” eljárásokat voltak hajlan
dók átvenni. A vállalat szakértőinek, kutatóinak egyéni ér
deke (újítás, találmány) szintén az intézeti munka átvétele 
ellen hatott, amit tetézett néhány rosszul kidolgozott inté
zeti eljárás is. így azután előfordulhatott, hogy az illetékes 
kutatóintézetekkel egyes vállalatok szóba sem álltak.

És az egyenleg? Egyértelműen pozitív. A vegyipari kuta
tóintézetek a hazai gyakorlati kémia, a vegyipar gyártás- és 
gyártmány szerkezete korszerűsítésének, hatékonyságának, a 
jövő' fejló'dése megalapozásának alapvető és meghatározó 
tényezői voltak -  annak ellenére, hogy vitatható főfeladatu
kat csak részben teljesítették Ezért aztán az ipari kutatóinté
zetek alapítása és működtetése növelte annak a Nyugat-Eu- 
rópában kialakult gúnyos véleménynek a példáit, miszerint: 
„Magyarország a legtökéletesebb félmegoldások országa. ”

És ha emlékállításról, megemlékezésről van szó, ne fe
ledkezzünk meg magáról az emberről: a kutató kollégák
ról, segédszemélyzetükről, a vezetőkről. Nem az ő tevé
kenységükön múlott a félsiker. És ha a megemlékezés em
beri témához ért, feltétlenül meg kell említeni néhány -  
már elhunyt -  vezető nevét, akik emberi, szakmai kiváló
ságukkal feltétlenül megérdemlik. Ezek Varga József, 
Freund Mihály, Polinszki Károly, Vargha László* és Gerecs 
Árpád, M atolcsy Kálmán, Kováts Gábor.

Jelen és jövő

Ez a kérdés is megkerülhetetlen, de erre még nehezebb vá
laszolni megfelelő adatok hiányában. A jelen egyértelmű: 
államilag támogatott és irányított kutatóintézetek már na
gyon régen nem működnek a vegyiparban, az állam szere
pét kutatási megbízatásokkal gyakorolja, ami azonban fő
leg vállalati fejlesztési célok és nem új gyártási ágak meg
teremtésére irányul.

A jövő még biztosabb: belátható időn belül elképzelhetet
len, hogy Magyarországon államilag finanszírozott kutatóin
tézet létesül egy új, korszerű vegyipari eljárás kidolgozására 
és megvalósítására. Sőt, a legújabb K+F politika ismét az 50 
évvel ezelőttihez, irányításában és gyakorlatában az egyetemi 
intézmények prioritásához kanyarodik vissza. Sajnos ezzel a 
helyzetkép nem változik, hiszen ezek az intézmények a jól 
működő egyetemi tanszékekkel kombinálva sem lesznek ver
senyképesek jelentősebb volumenű új technológiák kidolgo
zására és realizálására. Amennyiben tehát egyik-másik jól 
gazdálkodó vállalat új gyártástechnológia megvalósítását tűzi 
ki célul, azt vagy kulcsrakész üzemvásárlással, vagy nagyfo
kú kutatási együttműködéssel teheti meg saját kutatóbázisára 
alapozva. Bíztató, hogy az ipari kutatásban (vállalati kutató
helyek, kutatóvállalatok) 1998-ban a vegyipari alapanyag- 
gyártásban 1 976, a gumi- és műanyagtermékek gyártása te
rületén 104 témán dolgoztak [13].

Bíztató jel az is, hogy vállalataink egy részénél ütőképes 
technológiai alkotóműhelyek alakultak ki, amit bizonyíta
nak a Magyar Kémikusok Lapjában e vállalatok gyakorlati
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műhelyeinek szakértői által készített tematikus célszámok 
(BorsodChem, TVK, Nitrokémia 2000 stb.).

A szerző utószava

Visszatekintve a leírtakra és meghallgatva számos véle
ményt, a szerző sajnálattal állapítja meg, hogy a közle
ményből több fontosnak ítélhető információ kimaradt, 
amiért az illetékestől elnézést kér. De hát ha van téma, ami 
nem fér bele a Magyar Kémikusok Lapja szigorú terjede
lem korlátaiba, az a vegyipari kutatóintézetek 50 éves mű
ködésének ismertetése, méltatása.

Találkoztam koncepcionális ellenvéleményekkel is, ami 
nyilván annak következménye, hogy a „hollét határozza 
meg a tudatot”. A szerző tudatát az államigazgatásban, a 
kutatóintézetek felügyelete során szerzett három évtizedes 
tapasztalat alakította, ami persze nem igazolja annak té
vedhetetlenségét. Kérjük, írják meg ellenvéleményüket, 
hogy hadd alakuljon ki az MKL-ban végre igazi vita!
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Szekeres Gábor: Vegyipari kutatóintézetek Magyarországon
Megemlékezés alapításuk mintegy 50 éves évfordulójáról II.

A közlemény n. része egyedileg ismerteti és bírálja a hat vegy
ipari kutatóintézet működését és hírt ad jelenlegi helyzetükről. A 
kutatóintézeti hálózat működésének értékelése során a szerző 
megállapítja, hogy az intézetek nem tudták teljesíteni alapításuk
nál meghatározott feladatukat (iparági koordináció, új ipar „te
remtés”), de nagyon hasznos munkát végeztek egyes termelővál
lalatok gyártás- és gyártmányfejlesztésében, hozzájárultak a ké
miai kultúra fejlesztéséhez Magyarországon és az általuk kimun
kált és rendelkezésre bocsátott ismeretanyag jól hasznosult a 
külföldi üzemvásárlásoknál és üzembe helyezéseknél. Általános 
hiányosság volt a vertikum hiánya és az elaprózodottság. Úgy 
tűnik, hogy a jelenlegi kutatáspolitika a vállalati és az egyetemi 
kutatóhelyeket preferálja, amik mellett azonban meg tudnak élni 
a szerencsésen privatizált és jól működő ipari kutatóintézetek.

[Magy. Kém. Lapja, 56, 88 (2001)] 

S U M M A R Y

G. Szekeres: Research Institutes of the Chemical Industry in 
Hungary For the 50lh Anniversary o f their Foundation II.

The 2nd part of the article reviews and criticizes the former and 
recent work of the six research institutes in the chemical indus
try. While evaluating the activity of the network of research 
institutes, the author states that these institutes couldn’t fulfil 
their tasks (co-ordination of the branch of industry, giving rise to 
a „new industry”) laid down at their foundation.

At the same time they were effective in developing the manu
facturing and product range in their fields, and contributed to the 
progress of chemical culture in Hungary. The knowledge they 
worked out and publicized was useful at the time of purchasing 
foreign teechnologies (plants) and their commissioning.

The lack of range of fields and segmentation were general 
insufficiencies.

It seems that the recent research policy prefers the enterprise 
and university research centres, but beside these the prosperous 
and successfuly privatized research institutes can also exist.

Ö S S Z E F O G L A L Á S

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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Tanulságok és gondolatok a tiszai vízszennyeződéssel kapcsolatban*
KÁLMÁN ERIKA**

Bevezetés

A média híradásaiból szereztem tudomást a „ciánszennye
ződésről”, a Tiszát sújtó környezeti csapásról. A híradás
okban megjelent kifejezés helyesbítésre szorul: nem cián, 
hanem cianidos szennyeződésről volt szó. A cián (dicián, 
oxálsav-nitril, (CN)?) -  mint ismeretes -  színtelen, szúrós 
és keserűmandula-szagú, nagyon mérgező gáz. A cianidok 
pedig a hidrogén-cianid (HCN) sói, amelyek a mérgező 
CN'-aniont tartalmazzák. A nehézfém-cianidok egy része 
oldhatatlan (pl. ezüst-cianid AgCN), de sok komplex fém- 
cianid is ismert (pl. K4[Fe(CN)6], a sárgavérlúgsó). A komp
lex vegyületek jó része közel sem olyan mérgező, mint az 
egyszerű cianidsó.

Mi is történt va lójában?

A nagybányai román-ausztrál vegyes vállalat, az Aurul Rt. 
derítőjének gátja 2000. január 30-án kb. 22 órakor, közel 
25-30 méteres szakaszon átszakadt, ily módon kb. 100 000 
m3 cianid- és nehézfémtartalmú szennyvíz került a Lápos- 
ba, majd onnan a Szamos folyóba. A szennyeződésről ja
nuár 31-én délután kapott Magyarország értesítést, a cianid
dugó február 1-jén 16.00-kor érkezett az országhatárhoz 
Csengéméi, majd mintegy 36 óra múlva február 3-án 
4.00-kor érte el a Tiszát, (kb. 2 km/h sebességgel áramlott 
a cianiddugó, a romániai híradástól 56 óra telt el a Tiszába 
jutásig), és végül február 12-én a déli órákban a szennye
zés elhagyta az országot.

A kiszabadult szennyvíz cianidion-tartalmát a rendelke
zésre álló adatok alapján -110 tonnára lehetett becsülni. 
A Lápos folyó romániai szakaszán közvetlenül a baleset be
következte után a víz cianidion-koncentrációja 800-szoro- 
san, míg a Szamosban Tunyogmatolcsnál 300-szorosan ha
ladta meg a magyar szabvány szerinti határértéket. Lónyá- 
nál a mért érték 14 mg/1, így a Tisza vízének cianidion- 
koncentrációja 100-szorosan haladta meg a megengedett 
határértéket. Szegeden 2 mg/1 cianid-iont mértek, a folyó 
magyar-jugoszláv határ menti szakaszán pedig 1 mg/1 volt 
a cianidion-koncentráció. A rézszennyezési adatok Csen
géméi 180-szorosan haladták meg a magyar szabvány sze
rint megengedett határértéket.

A cinkion koncentráció kb. 3-szorosa volt a határérték
nek, míg a további pl. ólom-, arzénszennyeződések érté
keire (környezetvédelmi felügyelőségek, ill. KÖM) méré
si adatokat nem találtam.

A Tisza-völgy környezeti kárainak mérsékléséhez a víz
ügyi szakemberek munkája -  megemelték a tiszalöki, il
letve a kiskörei duzzasztóban a vízszintet -  jelentősen 
hozzájárult.

* A Magyar Környezetvédelmi Egyesületben 2000. máj. 24-én elhangzott 
előadás alapján (az előadás a Budapesti Közegészségügyben került közlésre).
** MTA Kémiai Kutatóközpont Kémiai Intézet, Budapest; BAYATI

A 12 nap történéseinek gyászos eredménye, hogy a 
szennyeződés levonulását követően megközelítőleg 1 000 
tonna haltetemet távolítottak el a folyóból.

Az /. táblázatban foglaltuk össze a 2000. elején a Tiszát 
ért szennyeződéseket.

1. táblázat
2000. jan. 30-tól márc. 14-ig a Tisza vizét ért szennyeződések

Időpont Helyszín Szennyeződés
Jan 30. Nagybánya, Aurul Rt. 

Zazar ipari derítő 
gátszakadás

Szennyvíz (cianid, 
nehézfémtartalom) 
-100  000 m 3 szennyvíz

Febr. 6. nagybozintai derítő Cianidtartalmú ülepítővíz

Kraszna Textilszínezék
Márc. 10. Remin színesfémbánya Derítőből 20 ezer tonna 

ólom-, réz-, cinktart. iszap
Márc. 14. Novac Bányavállalat 

Ülepítő gátszakadás
Nehézfémszennyeződés

A táblázatból látható, hogy másfél hónap alatt 5 alkalom
mal szennyeződött a Tisza és környezete. Milyen szeny- 
nyeződések érték a Tiszát előtte? Ezekről a szennyeződé
sekről korlátozottak az ismereteink. Milyen szennyeződé
sek jönnek ezek után? Információink alapján sajnos való
színűsíthető, hogy bármikor jöhet a következő a derítőtó 
gátjainak rossz tervezése, helytelen kivitelezése és működ
tetése következtében.

Aranykilúgzás cianidos technológiával

Az arany nemesfém, elektródpotenciája (E) a Nemst-képlet 
alapján a következő egyenlettel írható le (t = 25 °C-on):

Au Au+ + e'

E = E° + 0,059 lóg [Au+], 

ahol

E°, az arany elektrokémiai standard potenciálja = 1,7 V.

Az érckilúgzást cianidos oldattal végzik, ekkor az arany 
cianokomplex formájában oldódik a következő egyenle
teknek megfelelően:

Au + 2CN- [Au(CN),]- + e'

n [Au(CN),T
E = E ° +0,059 lóg- 2

[CN~]-1 2

Au+ + 2CN- [Au(CN)2]-

k  [A u+] [CN~] 2 [A u+ ]_  K  [Au(CN)2]~

[Au(CN)2 ]" ’ [C N 'j 2

ahol K = egyensúlyi állandó
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E 1,69+ 0,059 logAT + 0,059 log [A u(C N )J-

[C N -]2

E = -0,67+ 0,059 log
[A u (C N )J

[CN -]2

Komplex formájában az egyébként közismerten ellenálló 
arany jó l oldódik (E° = -0,67 [1]). Ez látható az arany 
egyensúlyi Pourbaix-diagram jából [2] is (Id. 1. ábra).

1. ábra. Az arany egyensúlyi Pourbaix-diagramja

Az Aurul Rt. által is alkalmazott kémiai eljárás során elő- 
ször a porított ércet nátrium-cianid-oldattal kezelik, ennek a 
hatására az arany cianokomplex formájában oldatba kerül:

4 Au + 8 NaCN + 0 2 + 2H20  -+  4 Na[Au(CN)2] + 4 NaOH

Ebből az oldatból cinkpor hozzáadásával (cementálás fém 
cinkkel) választják ki a feloldódott fémeket.
Arany esetében a következő egyenlet szerint megy végbe 
a folyamat:

2 Na [Au(CN)2] +Zn -+  2 Au + Na2 [Zn(CN)4],

A szennyvíz főként nátrium -cianidot, az érc összetételétől 
függően különböző nehézfém -kom plex-cianidokat tartal
maz. A jelen  esetben nagy m ennyiségben rézkomplexek 
[Cu(CN)2]', [Cu(CN)3]" voltak (egyéb szennyezők Zn, Cd, 
Pb, As, Bi, Sn, Ni, M n és Fe mellett) jelen.

Az 1890 óta a mai napig használt érckilúgzásos techno
lógia során lehetővé válik a m eddőkőzetekben felhalm o
zott kis m ennyiségű értékes fém ek (nemesfémek) nagy 
hatékonyságú kitermelése. A technológia során keletkező 
szennyvízbe jelentős m ennyiségű oldott és komplex for
mában lévő cianid, valam int nehézfém só kerül.

A cianid az enzimgátlók csoportjába sorolható erős mé
reg. A citokrómoxidáz fém ionjával képzett komplexére ve
zethető vissza a sejtképzésre gyakorolt káros hatása. M ér
gező hatása elsősorban a légzőferment bénításán alapszik, a 
halál a légzőcentrum bénulása miatt lép fel. A szervezetben 
akkumulálódó nehézfémsók pedig rákos folyamatok elő
idézői lehetnek, ezért a technológia kizárólag szigorú kör
nyezetbiztonsági előírások mellett alkalmazható.

2. táblázat

A földkerekség cianidos szennyeződései 1990-től

1990 Oroszország
Lettország és Kirgízia
cianidos szennyvíz

1995 Dél-Amerika
Guyana
3 millió m3 szennyvíz
Essequibo folyó

1999 Fülöp-szigetek
Placer Surigao dél Norte
aranybányászat 700 ezer tonna cianidos szennyvíz

2000. jan. 30. Nagybánya, Románia
aranybányászat 100 ezer m3 
cianidos szennyvíz

Nagybányán nem volt ún. katasztrófaelhárítási terv -  
üzemi vízminőséget biztosító esetleges kárelhárítási terv, 
így a havária felléptekor meg sem kísérelték a lokalizációt 
(a szennyezés tovaterjedésének a m egakadályozását). U tó
lagosan ugyan próbálkoztak nátrium -hipoklorit adagolásá
val, teljesen eredménytelenül, ez a vegyszer ugyanis már 
nem tudott reakcióba lépni az áramló „szennyvízdugóval”.

Miért kell elemeznünk a katasztrófát?

Az elmúlt tíz évben a nagybányai cianidos káreset a vilá
gon negyedik (2. táblázat).

A katasztrófa megtörtént, hátra van azonban az esemény 
részletes, több szakterület képviselőinek részvételével (víz
ügyi, biológusi, kémikusi, logisztikai stb.) történő elemzése. 
A 2. ábra  az EPA (Environm ental Protection A gency), az

EPA Amerikai Környezetvédelmi Hivatal, Environmental Protection Agency

2. ábra. Az ökológiai hatásbecslés vázlata
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Amerikai Környezetvédelmi Hivatal által kiadott ökológi
ai hatásbecslés diagram ját mutatja. Az ábrából látható, 
hogy az ökológiai hatások m eghatározása összetett kom p
lex feladat -  csapatm unkát igényel.

Sajnos katasztrófák emberi mulasztásból, vagy term é
szeti csapás következményeként máskor is bekövetkezhet
nek. A megtörtént katasztrófákat elemeznünk kell, nem 
azért, hogy bűnbakot keressünk -  hiszen a jelen katasztró
fa felkészületlenül ért m inket és term észetesen mindig a 
szennyező a hibás, hanem  azért, hogy hasonló esetekre ter
vekkel, eljárásokkal rendelkezzünk, hogy az eseményből 
okulva folyóvizeink védelmében monitoring rendszereket 
építsünk ki és a kémiai, vagy egyéb katasztrófák kezelésé
re alkalmas operatív szervezetet hozzunk létre.

Az Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatala (ERA) 
a kémiai katasztrófák elkerülése tervezésének három igen 
fontos szintjét je lö li meg:

M e g e lő zé s  (p reven tio n )
F e lk é szü ltsé g  (p re p a re d n e ss )

A zo n n a li v á la s z  (em erg en cy  re sp o n se )

Természetesen legfontosabb a megelőzés. Em ellett azon
ban ism ernünk kell a veszélyforrásokat, eszközökkel kell 
rendelkezzünk a baj gyors észlelésére és a potenciális for
rások figyelem bevételével szcenáriókat kell m egvizsgál
nunk, hogy terveket dolgozhassunk ki a katasztrófa bekö
vetkezése esetén tehető rendkívüli beavatkozás érdeké
ben. Ezek a fázisok a felkészülési szakaszhoz tartoznak. 
Ebben a szakaszban van ideje a különböző szakterületek 
képviselőiből álló szervezetnek az első hallásra idegennek 
tűnő megoldások szakmai megvitatására is. A szcenáriókra 
épülő lehetséges megoldások kiválasztásánál egy ilyen 
szervezet legfőbb feladata a kár enyhítése.

Gondoljuk meg, a tűz károkat okoz, de a tűzoltás is ká
rokkal jár. Ha az oltással várhatóan csökkentjük a károkat, 
mégis meg kell kísérelnünk az oltást.

Az azonnali válasz a fentieken kívül igényel egy másik ki
sebb, néhány szakemberből álló, a döntésre felhatalmazott 
operatív szervezetet is, amely a tervekből az adott esetre opti
málisát választja ki és azt képes rövid idő alatt végrehajtani.

Vigyázat, lavinaveszély!

A potenciális szennyezőforrás jelenleg is ott van, közel a 
határhoz Bozintánál. Ezen a környéken ugyanis korábban 
h úsz, ma h a t ércbánya és feldolgozó üzemel.

Az ércbányákból származó sok millió köbméternyi med
dőt évtizedek óta a korábbi bányatavakban tárolják és ülepí
tik. A mai napig a központi „szeméttároló” Bozinta, ahol 
-4 0  m magasra növekedett a lerakott hulladékérc, amely fő
ként vas-, réz-, cink-, ólom- és arzéntartalmú kénvegyületet 
tartalmaz. M ed d ő h eg yek  alakultak ki az elmúlt évek során!

A tárolókban elhelyezett érciszap a jelenlévő baktériu
mok: -  Thiobacillus ferrooxidáns és Thiobacillus thio- 
oxidáns -  tevékenysége nyomán elsavanyodik, ezáltal le

mkl

hetővé válik a mérgező anyagoknak (nehézfémtartalmú 
vegyületeknek) az eső által történő kioldása. Ily módon a 
talajvíz és a folyóvíz is krónikusan szennyeződik. A növé
nyek, amelyeket a gát védésére ültettek, sorra kipusztul
tak. A meddőtárolókban a finomra őrölt érc tárolása nem 
megfelelő, hiányoznak a megfelelő köztes és takaró réte
gek. A szél is szállítja a finom port minden irányban. Va
lójában megfelelő gátakról beszélni nem is lehet.

Gyakorlatilag bármikor nehézfémtartalmú iszaplavina
veszéllyel kell számolnunk.

A bozintai bányató keleti oldalán néhány méterre a Lá- 
pos folyótól, Sand  és Józsa  vizsgálatai alapján a talajban 
mintegy 120 cm mélységig 600 mg/1 vasat, 99 mg/1 man
gánt és 49 mg/1 arzént találtak [3]. Ezekből az adatokból 
is látható, hogy gátszakadás nélkül is szennyeznek a zagy- 
és meddőtárolók.

Katasztrófaelhárítási terv. Megelőzés

Az Aurai gátrendszere és a bozintai meddőhányók jelen
legi kialakítása mellett a lefagyás, majd az olvadás utáni 
szennyeződés veszélye is fennáll, amelynek -  alvízi or
szág révén -  ki vagyunk szolgáltatva.
• A legjobb módszer a jövőbeni szennyeződések ellen a 

megelőzés.
• A megfelelő védelmi rendszert már a szennyeződés ere

deténél kellene kialakítani. Erre azonban -  határon kívü
li szennyezőforrás esetén -  gyakorlatilag kevés befolyá
sunk van.

• A határainkon túlról származó szennyezőforrások mi
benlétéről pontos ismereteket kell szereznünk, a helye
ket fel kell térképeznünk. Rá kell irányítani a figyelmet 
arra, hogy a zagy- és meddőtározók megépítése során a 
kockázati tényezőket vegyék figyelembe. Törekedni kell 
a veszélyes helyek, ha kell, nemzetközi összefogással 
való biztonságossá tételére.

• A határainkon m onitoring  rendszert kell kialakítani. A 
megfigyelő rendszerek kialakítása minden határon belé
pő folyónál célszerű, de különösen a Szamos és a felső 
Tisza környékén.

• A megfelelő vésztározók kialakítása döntő  fontosságú. 
A Szamos mellett vésztározókat kell úgy kialakítani, hogy 
egy jövőbeni szennyeződés lokalizálható legyen, ahol 
megfelelő kémiai vagy biotechnológiai eljárásokkal a 
cianidok és egyéb szennyeződések kezelhetők legyenek.

• Ki kell dolgozni vésztározóknál alkalmazható kezelési 
eljárásokat.

• A katasztrófa lokalizálásához gyors és hatékony cselek
vési terv kidolgozása szükséges és felelős végrehajtása 
katasztrófa-stáb irányításával.

Epilógus

Szomorú befejezése a cikknek, hogy az anyag összeállítá
sakor (2000. július 24-én) szabadságom alatt a Balaton 
partján a rádióból értesültem a legújabb ipari balesetről
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Nagybányán, am ikor a herzsabányai színesfémére kiter
melésnél 600 m 3 ipari iszap került a Lápos folyóba, majd 
onnan a Szamosba, az ipari iszapot szállító cső m eghibá
sodása folytán. Lám az ipari szerelvények korrózió okoz
ta veszélyeiről még nem is tettünk említést!

IRODALOM

[1] Antelman M. S.-Franklin I.-Harris, Jr: The Encyclopedia of 
Chemical Electrode Potential. Plenum Press, New York and 
London 93 (1982)

[2] Pourbaix M.: Atlas of Electrochemical Equilibria in 
Aqueous Solutions. NACE Houston, Texas USA (1974)

[3] Sand W. -  Józsa P: Forschung und Technik, Focus 10, 169- 
170 (2000)

Kálmán Erika: Tanulságok és gondolatok a tiszai vízszennye
ződéssel kapcsolatban

A közlemény felhívja a figyelmet a cianidos aranykilúgozási 
technológiával kapcsolatos környezeti problémákra. Tárgyalja a 
2000. január 30-i nagybányai baleset következményeit. Felhív
ja a figyelmet a potenciális veszélyforrás jelenlétére és megelő
zés fontosságára.

[Magy. Kém. Lapja, 56, 94 (2001)] 

S U M M A R Y

E. Kálmán: Water Pollution in the Tisza River

Environmental problems related to the gold mining are dis
cussed. The circumstances of the accident in Baia Mare are pre
sented. Attention was called for prevention precautions.

Ö S S Z E F O G L A L Á S

SfemCe... SjemCe... SjemCe

Kannibálsejtek

Németországban mikrobiológus adott hírt 
arról, hogy élesztőgombák sejtjei önmagu
kat pusztítják el, ha az együtt élő sejthal
maz kedvezőtlen életkörülmények közé ke
rül, mert ha megsebesülnek, mérgező bom
lástermékeket bocsátanak környezetükbe, 
amik klonjaikat (hiszen saijadzással növe
kednek) elpusztítanák. A bomlásterméke
ket elsősorban a sejtkamrákban halmozzák 
fel, és felaprítják ott törmelékké az NDS 
szekvenciákat és ezt a membránzsákokban 
immobilizálják (apoptosis). Ez a folyamat 
egysejtű szervezetektől nem indul be, vi
szont egyeseknél ezt elő lehet idézni (első
sorban emlősök sejtjeit injektálva az egy
sejtű halmazba). Kísérletesen pl. ezt a kö
vetkező szubsztrátumokkal tudták elérni:
-  sörélesztő (Saccharromices cerevisiae)
-  Tripanosoma ill. Leighmania parazita
-  ostoros Peridium... stb.

A Tübingeni egyetemen Kai-Uwe 
Fröhlich professzor foglalkozott ilyen kí
sérletekkel, továbbá élesztőgombáknál 
azokkal a külső feltételekkel, amik őket 
önpusztításra késztetik a kialakuló apopto
sis során. Legfontosabb előidéző körül
ményként a sejtek éhezését ismerték fel, 
amiknek részaránya nagyon széles sávok
ban ingadozhat (minden 10 sejt közül ket
tő, ill. 2 mikronnyi).

[Forrás: New Scientist. 116. No 2238, p 
13. 2000. május 13.]

Miért fontos Svájcban az egyetemek 
és az iparvállalatok együttműködése?

A svájci vegyipar két, történelmileg kiala
kult vezető cége 2 éve egyesült Novartis né
ven és jelenleg is a gyógyszeriparban és ha
tóanyagai prekurzoraiban gazdag tapasztala
tokkal rendelkezik, nemzetközileg elismert, 
de híresek a svájci egyetemi tanszékek is. Az 
országban magas az életszínvonal, a gazda
sági erő jelentős és globális hatású. Híres a 
műegyetemi képzés színvonala, egyeteme
iken számos Nobel-díjjal kitüntetett tanár 
működött. Egyes tudományterületek az 
utóbbi évtizedekben új jelentőségre és gyors 
fejlődésre tettek szert, amire új ipari és gaz
dasági ágazatok alapultak. Ez történt a vegy
iparban és az elektronikában is. Dr. E. 
L ’Eplattemer a Novartis Tőkekockáztatási 
Alapítványának elnöke szerint (Basel, 
Novartis Venture Fund) e soktermékes és en
nek következtében innovatív globális ipar
ágakban a K+F tevékenység súlypontja elto
lódott már az egyetemi tanulmányok alatt is 
a következő új szervezési elvek irányába:
-  alapvetően továbbra is a szakma elitjére kell 

alapozni (szemben a korábbi jó ádaggal),
-  az asszisztensek és a végzős hallgatók to

vábbra is minőségi alapkutatással foglal

koznak és az iparba kikerülve ismerik és 
becsülik a tudományban jeleskedőket 
(egyetemi előadók, ipari vezetőképes 
mérnökök). A személyes ismeretek követ
keztében tartós együttműködési készség 
alakul ki a nélkülözhetetlen rokonszak
mák között,

-  minél gyorsabban alakítsák ki az ipari 
gyakorlat számára az innovációt, mert ez 
hajtja a gazdasági fejlődést általában, no
ha saját érdeklődésük gyakorlati haszno
sítására irányul, ami a megfelelő előlép
tetésben is gyorsan manifesztálódik,

-  amikor úgy tűnik, hogy reménykedhet
nek a korai sikerben, szükséges, hogy 
megfelelő összegekkel időben jelentkez
zék a kockázati tőke, mert ilyenkor van 
szükség rá (leginkább mennyiségben és 
gyorsaságban),

-  lényeges, hogy a kifejlesztés során az 
együttműködők megbecsüljék a közös 
munkát és humán kapcsolatok is alakul
janak ki közöttük. Új feladatokra ez a 
kapcsolat felfrissíthető és kiegészíthető 
lesz az értékesítési-üzleti-tőkeaktivizá- 
ciós területre is, ami együttesen nem lan
kadhat és ilyen célú a cégvezetés anyagi 
érdekeltetési rendje, ami egyéniségekből 
sokoldalú csoportot hoz létre.
[Fonás: Chimia 2000.54. No 4, p 133-134.]

S. Gy.
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Vegyipari műveleti praktikum
SZERKESZTI: FONYÓ ZSOLT 

DEÁK ANDRÁS

Keverők teljesítményszükségletének mérése
HAVAS GÉZA* 

DEÁK ANDRÁS* 
SAW INSKY JÁNOS*

A keverés az egyik leggyakoribb alapm űvelet, m elynek 
célja az alkotórészek egyenletes eloszlatása, összetételi, 
hőmérsékleti különbségek megszüntetése, a hőcsere javítá
sa, intenzív fázisérintkeztetés biztosítása (szuszpendálás, 
diszpergálás, emulgálás). A  keverő teljesítm ényfelvételé
nek ism erete a keverőm otor m éretezéséhez és a keverő
elem  hatékonyságának m egítéléséhez egyaránt szükséges.

Elméleti összefoglalás

Ha egy adott keverőtípussal különböző méretű, de geo
metriailag hasonló készülékekben, különböző sűrűségű és 
viszkozitású folyadékokkal teljesítm ényfelvétel m érése
ket végzünk, a mérési pontoknak az Eu-Re diagramban 
egy közös görbére kell esniük:

Eu = A Re“ (3)

Az A konstans értéke a keverő típusától és a berendezés 
geometriai arányaitól függ.

Kísérleti tapasztalatok szerint a keverő teljesítm ényfelvé
tele newtoni folyadékok keverésénél a keverő és a tartály 
méreteitől, a keverő fordulatszámától, a kevert folyadék 
sűrűségétől és viszkozitásától függ:

P d, w, h, ő, D, H, p , TJ) (1)

ahol
P  keverő teljesítm ényfelvétele, W
n keverő fordulatszám a, 1/s
d  keverő átmérője, m
w  keverőlapát szélessége, m
h keverő távolsága a tartály aljától, m
<5 ütközőlem ez szélessége, m
D  tartály átmérője, m
H  folyadék m agassága a tartályban, m
p  folyadék sűrűsége, kg/m 3
T) folyadék dinamikai viszkozitása, Pás

A teljesítm ényfelvétel és a független változók közötti 
kapcsolatra a dimenzióanalízis alkalm azásával a követke
ző összefüggést kapták [4]:

dV/o
= Á

^ d 1np B I S 1 3  »
ahol

P
d !n*p

= Eu keverési Euler-szám,

d lnp
= Re keverési Reynolds-szám,

Az A* állandó és a hatványkitevők értékeit kísérleti 
úton kell meghatározni.

* Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vegyipari Mű
veletek Tanszék, Budapest

Az /. ábrán  tipikus Eu-Re görbéket m utatunk be, am elye
ken három áramlási tartomány különböztethető meg:
a) Lamináris tartomány. A tartályfal közelében mozgó ke

verők esetében, ilyen pl. a horgony és a szalag keverő, a 
lamináris tartomány Re = 100-ig, míg a tartályfaltól távol 
mozgó keverők esetében, ilyen pl. a propeller, tárcsás tur
bina, ferde lapátos keverő (d/D  = 1/3) Re -  10-ig terjed.

Eu = 4 ~  (4)Re

Az Euler szám és a Reynolds-szám  kifejezését (4)-be 
helyettesítve és átrendezve, a teljesítményfelvétel:

P = A  d* n2 r/, (5)

azaz a súrlódási erők a meghatározók.
Lamináris tartományban a teljesítményfelvétel mérésével
• az (5) egyenlet alapján szám ítható a nem -newtoni fo

lyadékok látszólagos viszkozitása [1, 7, 10],
• a fermentáció és a polim erizáció ipari körülmények 

között is folyam atosan követhető [13].
b) Átm eneti tartomány:

Horgony és szalag keverőknél: Re  =102...104.
Tárcsás turbina keverőnél: Re = 10... 104.
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c) Turbulens tartomány: Re > 104.
A (3) egyenletben a Reynolds-szám  a hatványki tevője 
ütköző lemezes tartálynál nulla, ütköző lemez nélküli 
tartálynál, ahol a folyadék forgása és ezáltal a tölcsér ki
alakulása a folyadék felszínén akadálytalan, kis negatív 
szám (a = -0 ,3 ...-0 ,1 ).

Az elterjedten használt fontosabb keverőtípusokról, azok 
alkalmazási területéről és teljesítm ényfelvételük számítá
sához szükséges Eu -  Re görbékről részletesen tájékozód
hat az Olvasó a keveréssel foglalkozó szakirodalomban 
[2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16]. Új, speciális feladatra 
kialakított keverőelem alkalm azásakor szakirodalmi in
formáció hiányában szükségessé válhat a keverő teljesít
ményfelvételének mérése. M unkánk további részében eh
hez kívánunk segítséget nyújtani.

A teljesítményfelvétel mérésének módszerei [6, 8,14,15]

1. A m otor elektromos teljesítményének mérése: a nettó 
teljesítm ényt a mért bem enő teljesítmény és a terhelet
len állapotban felvett teljesítm ény értékek különbsége 
adja. A mérés bonyolult és pontatlan.

2. A forgatónyom aték  mérése
•forgóasztallal. A  forgó folyadék a tartály falán súrlódva, 

arra egy bizonyos nagyságú forgatónyomatékot fejt ki, 
mely a forgóasztalt igyekszik elfordítani. Az elfordulást 
megakadályozva mérik a forgatónyomaték nagyságát.

• mérlegmotorral. A z előzőekben em lített forgatónyo
maték -  ellentétes irányban -  a meghajtó m otor házán 
is fellép. Mivel a „m érlegm otor” háza a tartó állvány
zathoz csapágyakkal csatlakozik, a forgató nyomaték 
a m otorházhoz csatlakozó mérleg segítségével mér
hető (1. 2. ábra).

• torziós dinamométerrel. Ennél a módszernél a keverő 
tengelye (orsó vagy spirál) rugón keresztül csatlako
zik a meghajtó motorhoz. A keverés közben fellépő 
forgatónyomaték a rugót megnyújtja. A megnyúlás 
m értékét elektromosan (pl. az orsórugós dinamomé- 
tem él indukciós ellenállás mérésével), vagy közvetle
nül (pl. spirálrugós kivitelnél stroboszkóppal) mérik.

•feszü ltségm érő  dinamométerrel. E módszernél a ke
verőtengelyben ébredő torziót mérik a keverőtengely
re helyezett feszültségm érő bélyeggel. Ezt a megol
dást nagy teljesítm ényfelvétel értékek mérésénél cél
szerű alkalmazni.

Az 1. pontban ismertetett módszer alkalmazását bonyo
lultsága és pontatlansága miatt nem ajánljuk. A 2. pontban 
ismertetett forgóasztallal történő mérés hátránya, hogy kü
lön erre a célra kialakított mérőberendezést igényel, és na
gyobb méretű tartályok esetén alkalmazása nehézségekbe 
ütközik. A mérlegmotor kereskedelmi forgalomban kapható, 
használata a teljesítményfelvétel mérésére kialakított beren
dezést igényel. A 2. pontban ismertetett utolsó két módszer 
szerint működő nyomatékmérő berendezés ipari méretben 
kapható a kereskedelemben. Ezeket alkalmazva hajtómű
ként, a keverő teljesítményfelvétele a művelet közben mér
hető, így ezek ipari folyamatok követésére alkalmasak. Tan
székünkön a forgatónyomatékot mérlegmotorral mérjük.

A berendezés ismertetése

A mérlegmotor egyenáramú, segédáramkörös motor, mely
nek háza alul és felül kis ellenállású golyóscsapágyon ke
resztül csatlakozik az állványzathoz, így a motor működés 
közben elfordulhat (2. ábra). Az elfordulást a m otor elektro
mos kivezetései nem akadályozzák. A motorházhoz k  hosz- 
szúságú karon keresztül kapcsolódik a nyomatékmérő két
karú mérleg. A mérleg egyensúlyi helyzetének beállását ská
la előtt mozgó mutató jelzi. A m otor az áramot tápegységen 
keresztül kapja. A  fordulatszám ot a tápegység elé kötött 
toraid transzformátorral fokozatmentesen lehet változtatni. 
A fordulatszám pillanatnyi értékét a m otor tetején kivezetett 
tengelynél fotocellás érzékelővel ellátott m űszer méri.

2. ábra. A mérőberendezés vázlatos rajza

A mérési adatok kiértékelése

A keverő forgását a folyadék fékezi, ezért a folyadék el
lenállásának legyőzéséhez meghatározott nagyságú forga
tónyomaték szükséges. A keverőre kifejtett nyomaték ha
tására a csapágyazott motorház elfordul a keverő forgásá
val ellentétes irányba. A motorház elfordulását megfelelő 
nagyságú ellenerővel (F ), ill. ellentétes irányú forgatónyo
matékkai (F-k) megakadályozzuk. A keverő teljesítmény
felvétele (P ) a forgatónyomaték és a keverő szögsebessé
gének (cd) ismeretében számítható:

P = Fkw  (6)

ahol

F  = -p-mg a k  erőkar és a mérleg kapcsolódási pontjában 
2 ható erő, N
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k  az F  erő karja (azaz a mérleg forgási pontja és a
m otor tengelye közti távolság), m 

w -  2Jtn keverő szögsebessége, 1/s 
m  mérlegre helyezett tömeg, kg
n keverő fordulatszáma, 1/s

és r2 erőkarok hosszúsága, m 
g nehézségi gyorsulás, m /s2
A kevert folyadék fizikai adatainak (p , íj) ism eretében a
(6) egyenlettel szám ított teljesítmény adatokat a dim en
ziómentes Euler szám formájában, a keverés intenzitására 
jellem ző fordulatszám ot pedig az ugyancsak dim enzió
mentes Reynolds-szám  formájában dolgozzuk fel.

(s = menetemelkedés, 1 = keverő magassága)

A 3. és 4. ábrán  két különböző keverőtípus, egy lassú for- 
gású, a tartályfal közelében dolgozó keverő (szalagkeve
rő) és egy gyors forgású, faltól távol dolgozó keverő (tur
binakeverő) Eu-Re görbéjét m utatjuk be, feltüntetve a m é
rési pontokat is.

A 3. ábrán bemutatott mérési adatokat különböző sűrűségű 
és viszkozitású folyadékok keverésénél mértük, D -  212 mm 
és D = 396 mm átmérőjű tartályokban. A két különböző mé
retű keverőberendezés geometriailag hasonló volt. A mérési 
adatok egyetlen Eu-Re görbére esnek, függetlenül a keve
rőberendezés méretétől és a kevert folyadéktól. Az illesztett 
görbe jól egyezik a hivatkozott szakirodalmi összefüggéssel.

4. ábra. Alsószívású zárt turbinakeverő Eu-Re görbéje

1 Mivel a viszonylag hosszan benyúló keverőtengelyt általában nem mé
retezik a gázbekeveréssel járó igénybevételre, célszerű elkerülni ezt az 
üzemállapotot. Amennyiben a műveleti cél eléréséhez a keverő fordulat
számának további növelése szükséges, áramlástörőket kell alkalmazni.

mkl

A 4. á b rá n  bemutatott méréseket is különböző sűrűségű 
és viszkozitású folyadékok keverésénél mértük D = 394 
mm átmérőjű tartályban. A keverő fordulatszámát csak 
addig növeltük, amíg a folyadéktölcsér el nem érte a ke
verőelemet, ugyanis ha a tölcsér eléri a keverőt, a folya
dék feletti térből gáz diszpergálódik a folyadékba1. Ebben 
a tartományban az Euler-szám már nem csak a Reynolds- 
számtól függ, hanem a Froude-számtól is.
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Ö S S Z E F O G L A L Á S

Havas Géza -  Deák András -  Sawinsky János: Keverők telje
sítményszükségletének mérése

A szerzők áttekintik a keverők teljesítményfelvételére kidolgo
zott mérési módszereket. Részletesen leírják a mérlegmotorral 
történő mérést és a mérési adatok feldolgozását. Példaként a sza
lagkeverővei és a zárt alsó szívású turbina keverővei kapott mé
rési eredményeiket mutatják be. A méréseket különböző méretű, 
de geometriailag hasonló keverőberendezéssel végezték, külön
böző sűrűségű és viszkozitású folyadékokat keverve. A mért Eu- 
Re görbék jól egyeznek az irodalmi értékekkel.

[Magy. Kém. Lapja, 56, 98 (2001)]

S U M M A R Y

G. Havas -  A. Deák -  J. Sawinsky. Measuring Power 
Consumption of Mixers

Different methods for measuring power consumption are 
reviewed. The method of measuring reaction torque of the stator 
of a driving motor balanced by a weighting is described. As 
examples the power consumption of helical ribbon impeller and 
turbine impeller are shown. Experimental data were obtained in 
geometrically similar apparatus. Various liquids of density and 
viscosity were used. The experimental Eu vs. Re curves agree 
very well with the literature data.
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Vélemények, válaszok, vita

Ciánmentesítés folyóvizekben, avagy veszélyes zsákutca?
Hozzászólás Kótai László közleményéhez [1]

SÓVÁGÓ IMRE* 
FARKAS ETELKA* 
FÁBIÁN ISTVÁN* 

TÓTH IMRE*

A M agyar Kém ikusok Lapja 2000. decem beri számában 
jelent m eg Kótai László  írása a „Kémiai beavatkozás lehe
tőségei a tiszai cianidkatasztrófa esetén -  lehetőség vagy 
zsákutca” címmel, am it a Szerkesztőség vitaindítónak 
szánt a kérdéskör szakmai értékelése és rendezése céljából
[1]. A vas(II)-szulfát alkalm azásának lehetősége a Tisza 
ciánm entesítésére kora februártól kezdődően sok kémikus 
fejében megfordult, de igazán érdekessé csak akkor vált a 
kérdés, am ikor a beavatkozás elvi lehetőségét a TV, rádió 
és egyéb hírközlő szervek a nagy nyilvánosság elé tárták. 
A nyilvánosságból és a katasztrófa méretéből következő
en a kérdés némi politikai színezetet is kapott, amiről 
szakem berek és laikusok egyaránt vitatkozhattak. Ezen 
cikk szerzői mintegy 3 évtizede dolgoznak a kom plexké
mia területén, így nyilvánvaló, hogy a felm erült javaslat
tal szemben sem m aradhattak közöm bösek. Számos vita, 
az irodalom áttekintése és néhány előkísérlet alapján m ár 
február közepén a Kótai László  által megfogalm azott ja 
vaslattal ellentétes m egállapításra jutottunk és ennek egy 
írásos szakértői vélemény, valam int a nagyközönségnek 
szóló nyilatkozat formájában is kifejezést adtunk. Követ
keztetésünket osztotta a kém ikus társadalom, a hazai és 
külföldi vízügyi és bányászati szakem berek jelentős része, 
és az M KL májusi szám ában m egnyugvással olvastuk 
Papp Sándor professzor higgadt értékelését a kérdéssel 
kapcsolatban [2]. Ezek után kissé m eglepetve láttuk Kótai 
László  decemberi írását [1], ami ism ét az alkalmazás lehe
tőségét ecseteli, de sajnos ténybeli tévedésekkel és szak
mai félreértésekkel tarkítva. Nem  vonjuk kétségbe a szer
ző azon állítását, hogy javaslatát nem  a felelőskeresés és 
viharkeltés, hanem  az egyértelm ű segíteni akarás szándé
ka vezérelte. U gyanígy elvárjuk azonban annak elism eré
sét is, hogy az ellenzők (akik a dolog term észetéből adó
dóan kevesebb nyilvánosságot kértek és kaptak) szándéka 
sem a zavarkeltés, hanem  a hiteles tájékoztatás és pontos 
tényfeltárás igénye volt. Ezzel a válaszközlem énnyel tehát 
szeretnénk minél pontosabb képet festeni a tiszai cianid
katasztrófa idején kialakult valós helyzetről és ennek 
függvényében a beavatkozás elvi lehetőségéről. Tesszük 
ezt egyrészt azért, mert a term észettudom ányokban alap
vető a tények pontos ism erete és m egfelelő figyelem bevé
tele. M ásrészt abban egyetértünk a szerzővel, hogy a ha
sonló balesetek m egism étlődésének veszélye még nem

* Debreceni Egyetem, Természettudományi Kar, Szervetlen és Analiti
kai Kémiai Tanszék, H-4010 Debrecen, Pf. 21.

m últ el, s nekünk szakem bereknek -  m indenekelőtt az il
letékes hatóságoknak -  felkészültnek kell lennünk a kör
nyezeti katasztrófák értékelésére és a káros hatások lehet
séges mérséklésére.

A tavasz óta eltelt időszakban további szám ításokat és 
m éréseket végeztünk a vas(II)-szulfát alkalm azási lehető
ségeit illetően. A kapott eredm ények, am elyek alapvetően 
bizonyítják szám unkra a m ódszer alkalm azhatatlanságát, 
a kiindulópontot je lentik  ezen válaszcikkünkhöz. A közle
ményben két fő területre fogunk koncentrálni: egyrészt a 
Kótai László  által közölt hibás adatok és tévedések kor
rekciójára, m ásrészt az általunk végzett m érések és kvan
titatív szám ítások alapján az alkalm azás hatékonyságának 
illetve következm ényeinek értékelésére.

Tények és tévedések

1. Kótai László  írásában a M agyarország területére beérke
ző cianidszennyezés összes m ennyiségét 5 tonnára be
csüli, am ihez jelentős felesleget alkalm azva is csak 18 
tonna vas(II)-szulfát lenne szükséges. Ha ez az adat va
lós lenne, akkor nyilvánvalóan a biológiai károsodás 
mértéke is kisebb lett volna, de a tények sajnos mást m u
tatnak. A VITUKI 2000. március 31-én közzétett je len 
tése teljes áttekintést ad a M agyarországon végzett ana
litikai vizsgálatokról és ehhez kapcsolódóan közli az 
anyagmérleg-számítások eredm ényeit is [3]. Ezek sze
rint a cianidok teljes mennyisége a be- és kilépés között 
(Csenger -  Szeged) gyakorlatilag nem változott, és az 
összes mennyiség 105-110 tonnának felelt meg szabad 
cianidionra számolva. A cianidiont kísérő nehézfém ek 
közül a réz jelenléte volt m eghatározó és m ennyisége a 
be- és kilépés között 70 tonnáról 100 tonnára növeke
dett. Ezek óriási mennyiségek és összhangban vannak 
az ökológiai károsodás valós mértékével, de az adatok
ból egy igen fontos következtetés is levonható. N eveze
tesen, a január végén belépett szennyezőanyagok teljes 
mennyisége február közepére elhagyta az ország terüle
tét, sőt a nehézfém ek tekintetében nem lerakódással, ha
nem kisebb m értékű kioldódással kellett számolni.

Honnan ez a nagy különbség a VITUKI és Kótai 
László  adatai között? Feltehetően a javaslat szerzőjét 
kellene m egkérdezni az inform áció forrásáról, illetve 
célszerű lett volna, ha a „vízállás” kifejezés pontos 
szakmai jelentésének és a Szam os folyó néhány egyéb, 
a vízhozam ra vonatkozó param éterének alaposabban
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utánanéz. A dologban azonban a legfontosabbnak azt 
tartjuk, hogy érvelni csak valós tények birtokában sza
bad. Különösen vonatkozik ez az ilyen kényes ügyekre, 
am ikor például nem zetközi fórumokon is a kártérítés 
igényével lépünk fel.

2. A  hivatalosan is megerősített mérési adatok szerint a ha
zai folyószakaszt ért teljes ciánmennyiséget a fentiek 
szerint legalább 100 tonnának vehetjük. Ha ezt teljes 
egészében [FeíCNjg]4- komplexanionná akarjuk alakíta
ni, ahhoz 178,1 tonna kristályos vas(II)-szulfátra 
(F eS 04.7H20 )  lenne szükség. A  javaslat azonban a ber
lini-kék csapadék előállítására irányult, ami sztöchio- 
metrikus mennyiségben 415,6 tonna sót jelent. Ha az 
idézett közleményben [1] javasolt fölösleget is elfogad
juk, az alkalmazandó vas(II)-szulfát mennyisége már 1 
ezer tonna körül lesz. Megítélésünk szerint ennek, illetve 
az általunk eredetileg 400 tonnára becsült mennyiségnek 
a szállítása, bejuttatása, oldása stb. m ár valós technikai 
problémát jelent. Abban persze egyetértünk a szerzővel, 
hogy amennyiben csak ez lenne a hatékony ciánmentesí
tés akadálya, akkor erre fel lehetne, sőt fel is kellene ké
szülni. A  javasolt módszer alkalmazásával szemben 
azonban sokkal alapvetőbb érvek is vannak, ezért az 
egyébként nem jelentéktelen technikai nehézségekkel a 
továbbiakban nem kívánunk foglalkozni.

3. A közleményben szó esik a ciánmérgezés biokémiai hát
teréről is. A végeredményt tekintve ugyan mindegy, 
hogy mi a mérgezés oka, de annyiban szeretnénk ponto
sítani, hogy a ciánmérgezés nem a szén-monoxid mér
gezéssel analóg oxigénfelvétel gátlásra vezethető vissza. 
Általánosan elfogadott tény, hogy a cianidok a légzési 
lánc kulcsenzimét gátolják [4] (citokróm-c oxidáz), ami 
a halálos dózis igen kicsiny értékében és a korlátozott 
mentési lehetőségben is megnyilvánul.

4. A szerző a vas(II)vegyületek alkalmazását az egyik leg
általánosabb és legelterjedtebb ciánmentesítési eljárás
ként említi. A valóság ezzel szemben az, hogy ez a mód
szer valóban nagyon régi eljárás [5], ami kisebb térfoga
tú szennyvizek (pl. galvanizáló oldatok) ciánmentesíté
sére alkalmas lehet. A módszert egyébként a komplex 
vascianidok eltávolítására javasolják, de nagy hátránya, 
hogy az eljárás során a cianidion nem  semmisül meg. A 
javaslat szempontjából az sem érdektelen szempont, 
hogy a vas(H)-szulfáttal való cianidmentesítést kontrol
lált technológiai paraméterek mellett valósítják meg. 
Ezek biztosítása természetes vizek kezelése során kilá
tástalan feladat. A speciális utókezelés szükségessége és 
az eljárás kis hatékonysága miatt a m ódszer tehát a 
szennyvizek ciánmentesítése terén is kiszorulóban van. 
A ciánmentesítés iparilag alkalmazott jelentős m ódsze
rei az oxidatív eljárások, abban azonban a szerző is 
egyetért, hogy ezek olyan kísérleti körülményeket igé
nyelnek, am elyek élő vizekben nem teljesíthetők.

5. Egyetértünk a szerzővel, hogy sem a [Fe(CN)6]4~ kom p
lexanion oldható sói, sem a berlini kék gyakorlatilag 
nem toxikus, azaz ha cianidokat kvantitatíve ezen ve- 
gyületekké alakítjuk, a későbbi káros hatások m inim á
lisra csökkenthetők. Elég azonban egy egyszerű analiti
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kai kémiai egyetemi tankönyvet kézbe venni, hogy kide
rüljön, ezen vegyületeknek híg cianidoldatokból kiin
dulva történő előállítása nem  pusztán a két komponens 
összeöntését jelenti, hanem az egyensúlyi és kinetikai 
feltételek teljesítése szigorúan meghatározott reakciókö
rülményeket igényel [6]. A  [FeCCNjg]4- komplexanion 
képződése (és természetesen bomlása) ugyanis kineti- 
kailag viszonylag lassú folyamat, így híg oldatokban és 
alacsony hőmérsékleten a berlini kék gyors és teljes le
választása a gyakorlatban nem valósítható meg.

6. Kólái László állítása szerint a vas(II)-szulfáttal történő 
kezelés során a cianidionok vas(II)-cianokomplexek for
májában kötődnek meg, mert a „ ... cianidok és oxigén 
közül a vas-szulfát először a cianidokat köti meg és csak 
kizárólag utána az oxigént” . Lényegében erre a tételre 
alapozza a ciánmentesítésre javasolt módszerét. Ez azon
ban ism ét egy olyan állítás, am inek az adott körülm é
nyek között kevés a valóságalapja. K ísérleteink szerint 
ugyanis akár csak szabad cianidionokat, akár cianid- és 
réz(I)ionokat egyaránt tartalmazó, levegővel egyensúly
ban lévő oldathoz vas(II)-szulfátot adva a vas(H)ionok 
mennyiségével közel ekvivalens oxigénfogyást tapaszta
lunk, még akkor is, ha a cianidion volt feleslegben. Ered
ményeink szerint az oxidáció 1-2 perc alatt lejátszódik és 
berlini kék képződése csak az oxigénhez képest is fölös
legben lévő vas(II) jelenlétében várható.

7. Teljességgel elfogadhatatlan Kólái László azon állítása, 
mely szerint „ ... 30 -  de akár 3 ppm cianidtartalomnál 
már élővízről nem beszélhetünk..” és „ ... ez a víz (azaz 
a Szamos és a Tisza -  a szerzők) semmi másnak nem  de
finiálható mint szennyvíznek” . Úgy tűnik, hogy a tiszai 
élőlények szerencsére nem ismerték ezt az állítást és szá
mos egyedük egyszerűen túlélte az ismereteink szerint 
eddigi legnagyobb tiszai szennyeződést. A katasztrófát 
követő hónapokban kiderült, hogy a folyó teljes pusztu
lásáról szóló első jóslatok túlságosan borúlátóak voltak. 
Ezzel természetesen nem a katasztrófa és az általa okozott 
kár mértékét kívánjuk lebecsülni, csupán utalni szeret
nénk arra, hogy súlyos hiba lett volna a folyókat pusztán 
szennyvíznek tekinteni és akként kezelni. Ez a megálla
pítás a Szamosra is igaz, még akkor is, ha abban a pusz
tulás -  egy néhány napos periódusra -  valóban csaknem 
teljes mértékű volt. A  transzportfolyamatok eredménye
ként a Szamosban történő bármely „szennyvízkezelési” 
eljárás termékei előbb-utóbb a Tiszában is megjelentek 
volna. Ezen hatások viszont már egyértelműen nem egy 
„érdektelen” szennyvíz összetételét, hanem egy élő fo
lyóban az élőhely minőségét, végső soron az élővilág túl
élésének esélyeit határozták volna meg.

A fentiekben néhány fontosabbnak ítélt adat és állítás pon
tosítását, illetve cáfolatát kívántuk megtenni. A  továbbiak
ban túllépünk a jelenség kvalitatív jellem zésén és a 
Fe(II)/Fe(III)/Cu(I)/C u(II)/C N -/H +/ 0 2 többkom ponensű 
rendszerben végzett modellszámítások eredményeit kíván
juk  ismertetni. Ezek a megfontolások a nem-kémikus olva
sók számára talán kevésbé érthetőek és izgalmasak, de pon
tos képet adnak arról, hogy mi történhetett volna -  a legjobb 
esetet alapul véve -  a vas(II)-szulfát alkalmazása esetén [7].
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Egyensúlyi számítások a 
Fe(ll)/Fe(lll)/Cu(l)/Cu(ll)/CN7H+/0 2  rendszerben F«<OH),

Az 1. ábra a Fe(II)-C N -  rendszerben kialakuló egyensúlyi 
viszonyokat szemlélteti, inért atmoszférában és rézionok tá
vollétében. Ezen görbék szerint a cianidion, pH=7 értéknél, 
a Szamosban elvileg ugyan teljes mértékben [FefCNjg]4- 
komplexanionná lett volna alakítható, de a Tiszában az 
egyensúlyi arány a hígulás miatt már kb. 50%-ra csökken, 
ami a közel kéthetes átfolyási időt alapul véve folyamatos 
visszaalakulást jelent. A vízben a valóságban azonban az 
oxigén is jelen volt, ami az előző eloszlási görbéket a 2., il
letve 3. ábra szerint módosítja. A 2. ábra a Szamosnak fe
lel meg, ahol döntő mennyiségben a vas(III)ion cianokom- 
plexe képződhetett volna, ami a Tisza alsó folyása mentén 
folyamatosan a kolloid eloszlású vas(III)-hidroxid csapa
dékká alakult volna vissza (3. ábra). Ha számításaink során 
a jelenlévő rezet is figyelembe vesszük, akkor a cianokom- 
plexek képződése már a Szamosban is csak 5%  körül m o
zog (4. ábra), az összes vastartalom pedig vas(III)-hidroxid 
formájában kiválik, a Szamos és Felső-Tisza jelentős szaka
szán teljes oxigénhiányt eredményezve. A 4. ábra alapján 
tehát nyilvánvaló, hogy rézionok jelenlétében a vasvegyü- 
letek semmilyen feleslege nem  elegendő a cianidionok eltá
volítására, azaz a vasvegyületek bejuttatása csak hátrányos 
következményekkel járhat.

1. ábra. A vas(II)iont tartalmazó komplexek pH függvényében 
számolt koncentrációeloszlása vas(Il):CN~ = 1:6 arány mellett, 

különböző koncentrációknál 
a/ Cp^i) = 0,01 mol/dm3 (kihúzott vonal) 

b/ cFe(U) = 0,001 mol/dm3 (szaggatott vonal) 
c/ cFe(n) = 0,00001 mol/dm3 (pontozott vonal)

A fenti számításokhoz kapcsolódva fontos megjegyezni, 
hogy nem foglalkoztunk olyan technológiai nehézségekkel, 
mint a keveredés, reakcióidő stb., hanem a cianid- és 
vas(H)ionok homogén eloszlását feltételeztük, pillanatszerű 
reakciókban. Nyilvánvaló, hogy több száz tonnás nagyság
rend, 0°C körüli hőmérséklet, jéggel bontott folyófelület és 
keverés hiánya nélkül ez elképzelhetetlen, azaz az 1-4. áb
rák egy elvi határt tükröznek, amihez képest a valóságban 
képződött komplexek mennyisége számottevően kisebb. To
vábbi gondot jelent, hogy a nem megfelelő keveredés miatt 
igen sok, különféle összetételű, oldható és oldhatatlan 
komplexvegyület képződhetett volna, amelyek kiülepedési 
jellemzői és ökológiai hatásai teljesen ismeretlenek.

pH

2. ábra. A vas(II)- vagy vas(III)ionokat tartalmazó komplexek 
koncentrációeloszlása a pH függvényében 

a vas(ll) -  CN~ -  0 2 = IO~3 -6 1 0 ~ 3 -  2 ,2 - 1 0 rendszerben. 
(A koncentrációk közelítőleg megfelelnek a Szamos felső folyása 

mentén mért értékeknek).

3. ábra. A vas(II)- vagy vas(III)ionokat tartalmazó komplexek 
koncentrációeloszlása a pH függvényében 

a vas(Il) - C t r - 0 2 = 1 0 5 -  610~5 -  2.2-10 4 rendszerben.

£• 0.6-0 
t
1o
E 0.4-.

[Cu(CN)il

[Fe(CN)*lJ’

0.3 0.4 0.6 0.7 0.8 0.9
(inM)

4. ábra. A cianidiont tartalmazó különböző asszociátumok koncentrá
cióeloszlása a vas(II)koncentráció függvényében, semleges pH-n a 

vas(II) -  réz(U) -  CN~ -  0 2 rendszerben, 
réz(II) - C M - - 0 2 =3-10'4 -  KP3 -  2,610~4 koncentráció értékek 
esetén. (A koncentrációk közelítőleg megfelelnek a Szamos felső 

folyása mentén mért értékeknek)

Összegezve vélem ényünket tehát leszögezhetjük, hogy 
a vas(H)-szulfát alkalm azása nem egyszerűen zsákutca, 
hanem egy szakadékba torkolló zsákutca. Tény, hogy a 
februári szennyezőhullám  nagyon súlyos környezeti káro
kat okozott, de Kótai László  állításával szemben az is

m k 12001. 56. ÉVFOLYAM. 3. SZÁM 103



tény, hogy a Szamos és Tisza folyók nem  “halott vizek” . 
Az ökológiai és hidrobiológiái tanulm ányok szerint egyér
telmű, hogy a folyók ökológiai egyensúlya felborult, de ha 
további balesetek nem  következnek be, akkor reális esély 
van az élővilág viszonylag gyors újjáéledésére. Ez nem 
kis részben annak a ténynek köszönhető, hogy a cianidion 
ugyan egy gyorsan ölő méreg, de m aradéktalan átvonulá
sa után a regenerálódás is gyorsan bekövetkezhet.

Végezetül feltehetjük a reményeink szerint soha meg 
nem  válaszolandó kérdést, mi történt volna a vas(II)- 
szulfát alkalmazása esetén. Az előző érvelés és számítások 
azt mutatják, hogy a közvetlen károsodás februárban leg
alább ugyanakkora lett volna, m int az egyébként is bekö
vetkezett. Van azonban egy fontos különbség is. Nevezete
sen beavatkozás nélkül az összes nehézfém és cianidion 
m ár február közepére elhagyta az ország területét, azaz a 
szennyeződés gyorsan átvonult. Az biztos, hogy vas(II)- 
szulfát alkalm azása esetén ez nem így lett volna, hanem a 
cianidok és nehézfém ek (főleg vas(III)-hidroxid) nehezen 
becsülhető, de mindenképpen jelentős hányada az ország 
területén marad és hosszú időkre nyúló időzített ökológiai 
bom bát jelent. Ezen a ponton érdemes megemlíteni a be
avatkozás esetleges nemzetközi következményeit is. A je 
len helyzetben M agyarország kártérítési igénye egyértel
műen jogos és a fejlett országok által elismert igény. (Más 
kérdés ennek megvalósíthatósága). A  beavatkozás esetén a 
„szennyező fél” nyugodtan állíthatná, hogy a károk je len
tős hányada a m agyarok hibás közbelépésének tulajdonít
ható, sőt a tőlünk délre lévő országok velünk szemben tá
maszthatnának kártérítési igényeket.

Az előző megfontolások már messze túlmutatnak a ké
mia határain, s ebbe mi nem  kívánunk beleszólni. Azt a kér
dést azonban célszerű feltenni, hogy akkor nincs remény a 
kármentésre hasonló esetben? A vas(II)-szulfát közvetlen 
alkalmazásával nincs, de minden szempontot figyelembe 
véve bizonyos lehetőségeink vannak. Az alapelv, a komp- 
lexképződés nem téves ötlet, de csak vízben oldhatatlan vas- 
vegyületek és/vagy fe lü le ti kompexképzó'dés révén lenne ta
lán használható. Ilyen kidolgozott eljárás azonban nincs és 
kim unkálása óriási költségekkel lenne megvalósítható, 
amelyek meghaladhatják az aranybányák által termelt nye
reséget. A technológia kidolgozásának szükségessége így 
meggondolandó, de a bányák területén létesítendő megfele
lő  védelmi rendszer kiépítése, illetve ennek szorgalmazása 
nem tűr halasztást. A védelmi rendszer technikai megvaló

sítása nem a magyar fél hatásköre, de a felkészülés és meg
felelő tájékoztatás már igen. Ebbe beletartozik az alkalmas 
szakértő gárda összegyűjtése, illetve felkészülés mindazon 
lépésekre, amelyek a kár csökkentését szolgálják (pl. kile
vegőztetés, lehalászás, a vízminőségellenőrző rendszer fej
lesztése stb.), és amelyek az utólagos és értelmetlen szak
mai vitáktól mentesítik az illetékes szakembereket.
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Ö S S Z E F O G L A L Á S

Sóvágó Imre -  Farkas Etelka -  Fábián István -  Tóth Imre: Ci
ánmentesítés folyóvizekben avagy egy veszélyes zsákutca?
Hozzászólás Kótai László közleményéhez

A szerzők vitába szállnak Kótai László közleményének [Magy. 
Kém. Lapja, 55, 453 (2000)] néhány megállapításával, egyrészt 
a hibásnak tartott adatok korrekciója, másrészt az általuk végzett 
mérések és kvantitatív számítások alapján. A vas(II)-szulfát al
kalmazásáról megállapítják, hogy az nem csak zsákutca, hanem 
szakadékba torkoló zsákutca.

[Magy. Kém. Lapja, 56, 101 (2001)] 

S U M M A R Y

I. Sóvágó -  E. Farkas - 1. Fábián - 1. Tóth: Removing Cyanide 
from Waterways or Dangerous Dead-lock? Comments on Mr 
László Kótai’s Article

The authors take issue with Mr László Kótai on his conclusions 
published in article [Magy. Kém. Lapja, 55, 453 (2000)] on the 
base of corrections of his figures thought to be faulty and of own 
measures and qualitative calculations. Concerning treatment of 
waterways with iron(II)-sulphate they conclude that it is not only 
a dead-lock but it is a dead-lock leading to the precipice.

Megszűnőben a vegyipari vállalatok 
piaci alulértékeltsége

Az európai vegyipari társaságok két évtize
de alulértékeltek a tőzsdéken, de a helyzet 
változóban van. A vegyipari szektor az alsó 
tízben van az EBITDA (egyszerűsítve: ár

bevétel) arányt, de a felső tízben a bevétel 
növekedést tekintve. A jellemző vegyipari 
ROCE (tőkemegtérülési mutató) alacsony, 
8,5%. A tőkeáttételt vizsgálva, a kölcsön 
költsége kisebb a társasági eszközök érté
kénél, és ez vélhetően a ciklikus vegyipari 
szektorban megfelelőbb. Ez az alulértékelt

ség és a nagyon világos átalakítási kilátások 
a szektort vonzóvá tették a felvásárlók szá
mára. A célpontok a specialitás- és ipari gáz 
gyártók, valamint a még nem átalakított 
hibrid cégek, mint potenciális értékterem
tők. (Forrás: European Chemical News, 11- 
17 December 2000. p. 18.)

RL
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SZEMÉLYI HÍREK____________________________
Kinevezés

Náray-Szabó Gábor akadémikust, Egyesületünk tiszteletbeli elnökét 2001. január 1-jétől 
az Oktatási Minisztérium nemzetközi kapcsolatokéit felelős helyettes államtitkárává ne
vezték ki.

A 2000. évi Zemplén Géza é s  Novicardin Díjak átadása

2000. december 18-án a Magyar Tudomá
nyos Akadémia székházának kistermében 
átadták a 2000. évi Zemplén Géza és a 
Novicardin díjat. A Zemplén Géza fődíjat 
Bemáth Gábor egyetemi tanár (Szegedi 
Tudományegyetem Gyógyszerkémiai Inté
zet), valamint Herczegh Pál tudományos 
tanácsadó (MTA Antibiotikumkémiai Ku
tatócsoport) vehette át, az ifjúsági díjat pe
dig Nyerges Miklós tudományos munkatárs 
(MTA Szerves Kémiai Technológiai Kuta
tócsoport) nyerte el. A Novicardin díj ki
tüntetésben Pallos László c. egyetemi tanár 
részesült. A díjazottak tudományos ered
ményeiket a díjátadáskor rövid előadásban 
foglalták össze.

A Zemplén Géza díjat a magyar szerves 
kémia kiemelkedő alakja emlékének méltó 
megörökítésére 1983-ban, Zemplén Géza 
születésének századik évfordulóján alapí
totta a Magyar Tudományos Akadémia, a 
Budapesti Műszaki Egyetem, az Ipari Mi
nisztérium, a Magyar Gyógyszeripari 
Egyesülés, az Országos Műszaki Fejleszté
si Bizottság és a Magyar Kémikusok Egye
sülete. Az alapítók és azóta már részben a 
jogutódok (Gazdasági Minisztérium és a 
Magyar Gyógyszergyártók Országos Szö
vetsége) mindvégig biztosították a díjak 
összegét, melyet oklevél és Zemplén Géza 
portréját ábrázoló emlékérem kísér. A díjat 
jelölés ill. pályázat útján lehet elnyerni, s 
azt az MTA Szerves és Biomolekuláris Ké
miai Bizottsága ajánlása alapján az alapí
tók képviselőiből álló kuratórium ítéli oda.

A Novicardin díjat a Magyar Tudomá
nyos Akadémia Kémiai Tudományok Osz

tálya alapította 1984-ben, odaítélése jelölés 
vagy pályázat útján történik. A díjjal évente 
egy olyan, a kémia, az orvostudomány, a bi
ológia vagy más tudományok területén dol
gozó személyt lehet jutalmazni, aki az ala
pítványrendelő által létrehozott készítmény, 
a Novicardin vizsgálatában, vagy a rákbe
tegség gyógyítását szolgáló gyógyszerek 
kutatásában kiemelkedő eredményt ért el.

Bemáth Gábor „Telített heterocikusok” 
címen tartotta meg előadását. Bemáth pro
fesszor csaknem húsz éven át volt a SzOTE 
Gyógyszerkémiai Intézetének vezetője, s ma 
is ebben az intézetben egyetemi tanár. Főbb 
kutatási területei az előadás tematikájának 
megfelelően a kondenzáltvázas, telített hete- 
rociklusok szintézise, sztereokémiája, reak
cióinak vizsgálata, potenciális farmakonok 
előállítása. Munkássága e területen nemzet
közi vonatkozásban is úttörőnek számít, ku
tatási eredményeit a legújabb monográfiák 
nagy teljedelemben ismertetik, a legtöbb
ször idézett magyar kémikusok egyike. Tu
dományos tevékenységéért számos hazai és 
külföldi kitüntetésben részesült.

Herczegh Pál akadémiai állása mellett a 
Kossuth Lajos Tudományegyetem (most 
Debreceni Egyetem) habilitált egyetemi 
magántanára. Előadásának címe „Szénhid
rát-származékok cikloaddiciós reakciója” 
volt. Herczegh Pál a modem hazai szén
hidrátkémiai kutatások meghatározó kép
viselője, s mint előadásának címe is mutat
ja, számára a szénhidrátok nemcsak királis 
prekurzorokból kiinduló szintézisek vég
céljai, hanem cikloaddiciós reakciók kirá
lis partnerei. Jelentős eredményeket ért el

az antibiotikumok cukorkomponensének 
nemcukor jellegű vegyületekből kiinduló 
szintézise, illetve adott monoszacharidok 
szénláncának sztereokémiailag jól követ
hető transzformációja területén is. Nemzet
közileg is ismertek azok a munkái, melye
ket egy alkaloid-antibiotikum-család, a 
polihidroxi-indolizidinek és kinolizidinek 
szintézise területén végzett, e témából mo
nográfiát is írt.

Nyerges Miklós a Zemplén-díj adomá
nyozása szempontjából fiatal kutatónak 
számít. A diplomája megszerzése óta eltelt 
tíz esztendő során négy rangos külföldi in
tézményben is dolgozott rövidebb-hosz- 
szabb ideig, s mindenhonnan tudományos 
eredményekkel s az azokat dokumentáló 
közleményekkel tért haza. Témakörei ezért 
igen változatosak, tudományos életrajzá
ban tizenhármat is megjelöl. Előadása az 
„Azometil-ilidek; cikloaddiciók és elek- 
trociklizációk” címet viselte, erről a terü
letről jelenleg két könyvfejezetet is ír kül
földi felkérésre.

Pallos László c. egyetemi tanár az EGIS 
Gyógyszergyár kutatási igazgatójaként vo
nult nyugállományba. Az alapítványtevő 
néhai Králik Lajos oki. drogistamestemek, 
a Novicardin feltalálójának sokszor nyúj
tott segítséget a hatóanyag-előállítás és 
tisztítás laboratóriumi és üzemi technoló
giája kidolgozása során, valamint a gyógy
szerforma kialakításánál és a gyógyszerbe
vezetés számos problémájának megoldásá
ban. Előadásának témáját a flavonoidok 
köréből vette, s azt „Auronok és glikozid- 
jaik. Ki izolált először auron pigmentet?” 
címmel tartotta meg. Kutatómunkáját e té
makörben Zemplén Géza mellett kezdte 
meg, de folytatta azt a hetvenes évek végén 
a Gyógyszerkutató Intézetben is. Tudomá
nyos munkássága mellett mindig nagyra be
csülték gyógyszerfejlesztő tevékenységét, 
a Novicardin-díj odaítélése azonban első
sorban a flavonoidkémia területén kifejtett 
több évtizedes eredményes kutatómunká
jának elismerését jelenti.

Medzihradszky Kálmán
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HAZAI KÉMIAI KUTATÁSI TÉMÁK, KUTATÓHELYEK, 
ISKOLÁK, MŰHELYEK ÉS INTÉZMÉNYEK

SZERKESZTI: KEGLEVICH GYÖRGY 
ÉS KÖRTVÉLYESSY GYULA

Felületanalízis: hazai eredmények és jövőkép

BERTÓTI IMRE* **

Bevezetés

Az anyagok előállításához -  a nyersanyagok 
feldolgozásától a termékek funkcionális tu
lajdonságainak kialakításáig -  számos hete
rogén (gáz-szilárd vagy folyadék-szilárd) re
akciót alkalmazunk. Továbbá, az anyagi 
rendszerek felületük közvetítésével állnak 
kapcsolatban környezetükkel. Következés
képpen az anyagok funkcionális és szerkeze
ti tulajdonságait és élettartamát jelentős mér
tékben a felületi jellemzők határozzák meg. 
Tehát mind az előállításnál, mind a termékek 
tulajdonságainak optimálásánál elengedhe
tetlen az anyagok felületének részletes, 
gyakran atomi szintű megismerése [1-3].

A kutatóműhely

Az MTA KK AKKL Felületkémiai Cso
portja a jogelőd MTA Szervetlenkémiai 
Kutatólaboratórium részeként jött létre és 
immár közel két évtizede kutatja a szilárd
testek felületén lejátszódó kémiai átalaku
lásokat röntgen-geijesztéses fotoelektron 
és Auger-elektron spektroszkópiás (XPS, 
XAES, ESCA) felületanalitikai módszer
rel. Az alábbiakban a csoport tevékenysé
gét kívánom röviden bemutatni.

Az MTA Szervetlenkémiai Kutatólabo
ratórium megalakulásától, 1975-től kezdve 
felvállalta gyengeminőségű nyersanyagok 
újszerű komplex feldolgozási folyamatai
nak alapkutatási igényű tanulmányozását 
és megalapozását. A vizsgált anyagi rend
szerek között szerepeltek például gyenge 
minőségű bauxitok és vörösiszapok. Kísér
leti munkánk során vizsgáltuk a folyama
tok részleteit is. Ehhez a feltételek 1983-

* MTA Kémiai Kutatóközpont, Anyag és Kör
nyezetkémiai Kutatólaboratórium
** Ebben az időben, Debrecenben, a MTA ATOM- 
Kl-ben már működött egy saját építésű XPS be
rendezés, ami felépítésénél fogva és a célok tekin
tetében is elektronspektroszkópiai alapkutatási fel
adatok megoldását szolgálta.

ban teremtődtek meg, mikor UNIDO pá
lyázattal elnyert támogatásból sikerült egy 
korszerű, bár korlátozottan felszerelt, 
Kratos Analytical Ltd. (Anglia) gyártmá
nyú, XSAM-800 típusú, harmadik generá
ciós XPS (ESCA) készüléket beszerez
nünk. Ezzel üzembe helyeztük hazánkban 
az első kereskedelmi készüléket, amellyel 
megteremtettük a széleskörű, anyagtudo
mányi jellegű felületanalitikai vizsgálatok 
rutinszerű végzésének lehetőségét.** Kö
szönettel kell megemlítenünk Székely Ta
más, akkori igazgatónk hatékony közremű
ködését mind a pályázatban, mind pedig a 
beruházás megvalósításában.

Döntésünk helyességét mi sem bizonyít
ja jobban, mint az a tény, hogy a kiválasz
tott Kratos készülék az elmúlt tizenhét év
ben folyamatosan üzemelt a szükséges kar
bantartási időket és egy telephely-változta
tás időtartamát leszámítva. Ez idő alatt 
több mint 3 000 különböző minta részletes 
kvantitatív felületanalízisét végeztük el.

Kutatási területek

Felületanalitikai kutatásaink és vizsgálata
ink jellegüket tekintve három területre cso
portosíthatók, úgymint alapkutatások, tu
dományos együttműködő partnereink által 
felvetett témák felületanalitikai támogatása 
és K+F típusú analitikai feladatok. A há
rom területet nem választják el merev fa
lak, az átfedések igen gyakoriak.

Hangsúllyal említem a kvantitativitást, 
hiszen a 80-as évek elején még nem volt ál
talános a komplex, sok alkotóból álló rend
szereknek a minden elemre kiterjedő, kon
zisztens kvantitatív jellemzése. E vonatko
zásban még ma is gyakran találkozunk az 
irodalomban „nagyvonalú” elhanyagolá
sokkal. Az alkotók kémiai (oxidációs-, 
vegyérték-) állapotát a kémiai eltolódások 
alapján, a komplex csúcsok komponensei
nek eltolódását elemi komponensekkel, 
számítógépes illesztéssel határoztuk meg.

A kémiai állapot és a vonatkozó elektron
szerkezeti jellemzők meghatározására új
szerűén és gyakran alkalmaztuk a fotoelek
tron és Auger-elektron spektrumvonalak 
együttes értékelésével nyerhető ún. Auger- 
paramétert. Ennek változása a vizsgált 
atom környezetének polarizálhatóságára, a 
szomszédos atomok közötti elektron-átren
deződés mértékére jellemző [2-7].

Alapkutatás: ionsugarakkal módosított fe 
lületek vizsgálata

A gyorsított ionsugaras (5-50 keV), atom
sugaras, valamint kisnyomású, ún. hideg- 
plazmás felület-kezelési és rétegleválasztá- 
si módszerek ipari elterjedésével egyidejű
leg érdeklődésünk a gyorsított ionok által a 
felületen előidézett kémiai átalakulások ta
nulmányozása felé fordult [1,4,5,7 és az ott 
felsorolt további hivatkozások]. Mintegy 
tíz éve ilyen folyamatok tanulmányozása 
képezi alapkutatásaink döntő hányadát. A 
vizsgált modellrendszerek között szerepel
nek a fémek, fémoxidok, nitridek, karbi- 
dok, továbbá szintetikus polimer-rendsze
rek, valamint CNX bevonatok.

így például kemény, kopásálló rétegek ki
alakulását célzó kísérletek során XPS-sel 
követtük acélok és titánötvözetek kisnyomá
sú, hidegplazmás nitridálási és karburizálási 
folyamatát [1, 8]. Hasonló céllal vizsgáltuk 
alumínium felületén nitrid és karbid kötések 
kialakulását plazma-immerziós ionimplantá
ciós kezelés hatására. Jelentős eredmény 
volt a TiN összetételében ionsugaras kezelés 
hatására bekövetkező változások kimutatása 
és a látszólag szupersztöchiometrikus össze
tétel kialakulásának értelmezése [7, 8].

A közelmúltban számos oxid (köztük 
B20 3, A120 3, S i02, SiO, 3, G e02, T i02, 
Z r02, V20 5, Nb2Os) esetében kimutattuk, 
hogy a kémiailag semleges Ar+ ion-bom
bázás hatására bekövetkező preferált oxi
génvesztés korlátozott érvényű: alapvetően 
csak a magasabb oxidációfokú állapotokra 
érvényes. N2+-ionokkal való bombázáskor 
ugyanakkor nitridtípusú fém-nitrogén kö
tések keletkeznek [3, 7, 9, 10].

Szilíciumorganikus polimerek ionsugaras 
kezelésekor a térhálósodási folyamatban el
sőként észleltünk diszproporcionálódást: pl.

mkl106 2001. 56. ÉVFOLYAM. 3. SZÁM



A magyar vegyipar és kémiatudomány

a SiCxOy szerkezetből részben SiC4, rész
ben pedig Si04 kémiai környezet alakul ki. 
Elsőként mutattuk ki, hogy ilyen anyagok
ból készült membránok gázszeparációs sze
lektivitása atomsugaras kezelés hatására lé
nyegesen növelhető. A kidolgozott kezelési 
módszert szabadalmaztattuk [5].

Részletesen tanulmányoztuk a nitrogén
nel implantált polietilén felületén kialakuló 
kémiai szerkezetet, többek között a ke
ménység növekedésével is kapcsolatba 
hozható C-N kötéseket [11].

CNx rétegeket állítottunk elő mind DC 
plazmában, mind pedig DC és RF reaktív 
magnetronos porlasztással. Megállapítottuk, 
hogy a rétegek extrém keménységét okozó 
sp3-típusú egyszeres C-N kötések száma je
lentősen növelhető az előfeszítést alkalmazó 
magnetronos előállítás során, ami a plazmá
ból a növekvő réteg felületébe becsapódó io
nok hatásának következménye [12].

Együttműködő partnerek által 
felvetett témák

Az együttműködő partnereinkkel folytatott 
széleskörű felületkémiai kutatások közül e 
helyütt csak a legfontosabbakat soroljuk fel: 
vizsgáltuk papír és faanyagok felületi saját
ságait, a biokompatibilis felületek létreho
zását célzó polimer-kemoszorpciót [13], 
orientált molekuláris, Langmuir-Blodgett- 
rétegekkel módosított felületeket, jellemez
tük ionszelektív membránok felületét [14], 
valamint elemeztük a környezetet károsító 
aeroszolok felületi megkötődését.

Már a 80-as évek elején is tekintélyes 
irodalmi tapasztalatok álltak rendelkezésre 
az ESCA alkalmazására különböző ipari 
problémák megoldásában. Az alkalmazá
sok körét az elmúlt 17 év alatt számos új 
példával sikerült kibővítenünk.

Bányászat, nyersanyag-
és hulladék-feldolgozás

Színesfémércek és hulladékok flotációs 
dúsításakor meghatároztuk az optimális re
agens-felhasználást a hasznos komponens 
kihozatalának függvényében, a reagens fe
lületi koncentrációjának mérésével. Alu- 
mínium-szilikát gázfázisú klórozásos- 
extrakciós folyamatát vizsgálva kimutat
tuk, hogy a reakció kitüntetetten az O-Al- 
O klasztereken megy végbe. Az O-Si-O 
csoportok feldúsulása a felületen a klór ke- 
moszorpciójának lecsökkenéséhez és ezál
tal a klórozási reakció leállásához vezet. 
Kísérletileg igazoltuk, hogy T i02 porok re
aktivitása klórozásos reakciókban hatéko
nyan befolyásolható elektron-donor (K), il

letve elektron-akceptor (P) típusú adalékok 
hozzáadásával. Értelmeztük a V20 5 klóro
zási folyamatát, XPS-sel redukált állapotú 
vanádiumot mutattunk ki a felületen.

Vegyipar

Különböző, T i02, valamint ólom- és cink- 
kromát pigmentek héjszerű borító-rétegének 
összetételét és a borítottság mértékét hatá
roztuk meg. Új eljárást javasoltunk kompakt 
SiO,-réteg kialakítására T i02 pigment felü
letén. A felületén Si02-vel adalékolt A120 3 
aktivitását alifás szénhidrogének katalitikus 
krakkolási reakciójában direkt kapcsolatba 
hoztuk a felület elektronszerkezeti jellemző
ivel: XPS-sel kimutattuk a felületi Al-atom- 
ok savas jellegének növekedését, valamint 
az Auger-paramétemek a katalitikus aktivi
táshoz hasonló maximum-görbe szerinti vál
tozását az adalékolással [6].

Üveg- és kerámiaipar

Síküvegek korróziójának, valamint gyógy
szer-ampullák lokális oldódási folyamatai
nak feltárásához használtuk sikerrel az 
ESCA módszert. Gázkromatográfiás üveg
kapilláris oszlopok polaritását befolyásoló 
felületkezelési (szililezési) folyamatának 
elemi kémiai reakcióit határoztuk meg. A 
termikus plazmában előállított nano-disz- 
perz Si3N4 kerámiaporok XPS analízisével 
kimutattuk, hogy azokban esetenként nit
rogénben szegény, azaz Si-Si kötéseket is 
tartalmazó klaszterek alakulnak ki. Megál
lapítottuk továbbá, hogy a porok oxigén- 
tartalma a felületen lejátszódó utóoxidáció 
során fokozatosan épül fel. Polisziloxán- 
típusú szilícium-organikus polimerfilmek 
ionsugaras kezelésével optikai alkalmazá
sokat célzó, változó SiOvC összetételű, 
keramiaszerű rétegek képződését vizsgál- 
tűk ESCA módszerrel [5, 15].

Gépipar

Az ionsugaras felületmódosítási technikák
kal [1,4, 5], köztük a plazmás és plazma-im- 
merziós ionimplantációs nitridálási és 
nitrokarburizálási folyamatokkal elért ered
ményeket már fentebb ismertettem a Fe, Ti és 
A1 ipari indíttatású felületkezelése kapcsán.

Szerszámok bevonatolására legújabban 
kidolgozott, igen kis súrlódási tényezőjű, 
extrém nagy kopásállóságé röntgenamorf 
MoS2-Ti kompozit rétegek részletes XPS 
analízisével kimutattuk, hogy az ionporlasz- 
tásos módszerrel előállított bevonatokban a 
molibdén és a titán egyaránt nem-sztö- 
chiometrikus szulfidkötéseket alakít ki [16].

Villamosipar, elektronikai ipar

Ionmaratásos mélységi koncentráció-profil 
felvételével kombinált XPS vizsgálatokkal 
kimutattuk, hogy napelemek többrétegű 
kontaktusainak készítése során interdiffú- 
ziós jelenségek lépnek fel. Cr-O-Si összeté
telű, ún. cermet ellenállásrétegek és hason
lóan nemsztöchiometrikus SiOx (x= 1-1,3) 
XPS-XAES vizsgálatával kimutattuk, hogy 
a Si redukált állapotai meghatározhatók, to
vábbá Cr-Si típusú kötések, vagyis CrxSi 
szilicid „fázis” kialakulása detektálható a 
röntgen-diffrakcióval teljesen amorfnak 
mutatkozó rétegekben is (1. ábra) [4, 7].

Műanyagipar

Gázszeparációs membrán-alapanyagként 
használt szilán-sziloxán típusú blokk- 
kopolimereken jellegzetes szegregációs fo
lyamatokat mutattunk ki. Ezek a rétegkészí
tésnél használt oldószerek minőségének (po
laritásának) változtatásával befolyásolhatók. 
Poliimidek termikus bomlási folyamatait kö
vetve igazoltuk az étertípusú kémiai környe
zet nagyobb stabilitását a karbonil típusú kö
tésekhez képest. XPS vizsgálatokkal megha
tároztuk nagyfeszültségű térhálós polietilén 
kábelek oxigéntartalmát, és kvantumkémiai 
számításokkal igazoltuk az oxigén szerepét a 
szigetelő tulajdonságok romlásában.

Műanyag alapú kompozitokban alkalma
zásra kerülő ipari szénszálak módosított felü
letét jellemeztük kvantitatív XPS vizsgála
tokkal. Továbbá meghatároztuk CaC03 töl
tőanyag felületére felvitt zsírsav típusú felü
letkezelőszer kötődésének mechanizmusát.

Csípőizületi implantátumok céljából N2+ 
ionbombázással és plazma-immerziós ion
implantációs technikával kemény és ko
pásálló rétegeket alakítottunk ki ultra-nagy 
molekulasúlyú polietilén felületén, és 
XPS-sel követtük a kezelés kémiai szerke
zeti következményeit [11].

Publikációs adatok

A felületkémiai, felületanalitikai kutatásaink 
1983-99 között kapott eredményeit 130 tudo
mányos közleményben, (köztük 90-et nem
zetközi folyóiratban), 3 angol nyelvű nemzet
közi és 2 magyar kiadású könyvrészletben 
tettük közzé, valamint két egyetemi jegyzet 
(BME) anyagába építettük be, ezenkívül 70 
nemzetközi és 20 hazai konferencián mutat
tuk be. Az eredményekre alapozva egy kandi
dátusi (Tóth András) és egy akadémiai dokto
ri (Bertád Imre) értekezés került 1995-ben 
megvédésre. Egy találmányi bejelentésünk is 
készült, ami szabadalmi oltalmat kapott.
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Kötési energia c«vi

Kötési energia Kötési energia

1. ábra. A Sí különböző kémiai állapotainak előfordulása a közel azonos O/Si arányú 
SiO, 3 és CrSiO, 2 rétegekben a megfelelő Si 2p spektrumvonalak felbontása alapján: 

a) Si 2p csúcsalakok, b) a SiO ,oxidációs állapotait jellemző komponensek, 
c) a CrSiO, 2 oxidációs állapotait jellemző komponensek

Létszám, hazai és nemzetközi 
kapcsolatok

A fent bemutatott kutatásokat a Felületké
miai Csoport állandó tagjai: a szerzőn, a 
csoport vezetőjén kívül Tóth András tud, 
főmunkatárs, Mohai Miklós tud. munkatárs 
és Gulyás László technikus végezték. A 
munkák korábbi fázisában részt vett még 
Mink György kandidátus, tud. főmunkatárs. 
Elméleti (kvantumkémiai) számításokkal 
támogatták a vizsgálatokat a korábbi évek
ben Révész Márta. Kiemelendő még Szép
völgyi János tevékenysége, aki nemcsak 
aktív résztvevője a nano-diszperz rendsze
rek kutatásának, de a Kutatólaboratórium 
igazgatójaként hatékonyan támogatja a Fe
lületkémiai Csoport sokirányú működését 
és kiteijedt nemzetközi kapcsolatainak ápo
lását. Meghatározó jelentőségű volt továb
bá az ismertetett kutatások beindításában 
Varsányi György professzor több mint egy 
évtizeden át tartó tudományos tanácsadói 
tevékenysége és tevőleges részvétele több 
kutatási feladat megoldásában és egy egye
temi jegyzet összeállításában is [3].

A fenti eredmények megszületéséhez 
számos hazai és külföldi partnerünk is hoz
zájárult.

TEMPUS PHARE támogatással doktori 
kurzust indítottunk a hazai felsőoktatásban

elhanyagolt műszaki felülettudomány tárgy
körében. Egyetemi jegyzetet állítottunk 
össze a felületmódosítás és a felületanalízis 
korszerű módszereiről [1, 2]. E tárgyakat 
graduális és posztgraduális képzés kereté
ben, elméleti és laboratóriumi gyakorlati 
szinten is oktatjuk. Eddig mintegy ötven 
doktorandusz végezte el a kurzust és tíz 
hallgató kutatásait támogattuk XPS méré
sekkel. Az oktatási projekt keretében egy 
további, VG-ESCASCOPE típusú XPS be
rendezést telepítettünk és üzemeltetünk az 
AKKL-ben, a BME Szerveskémiai Techno
lógiai Tanszékével, mint koordinátorral kar
öltve. Az elmúlt években a Kratos XSAM 
800 készüléket továbbfejlesztettük és meg
teremtettük az ionsugaras és plazmás felü
letkezelés és rétegleválasztás többféle lehe
tőségét. Ezek segítségével unikális anyagi 
rendszerek előállítását és in situ felületké
miai jellemzését végezhetjük el.

Jövőkép

A jövő új szerkezeti és funkcionális anya
gai között kitüntetett helyet foglalnak el a 
tervezett tulajdonságú fém-, kerámia-, 
üveg-, szén- és szerves polimeralapú ha
gyományos, valamint az nano-méretű ré
szecskékből álló kompozitok. Ezek a rend
szerek többségükben nem kristályos, nem

mkl

sztöchiometrikus és nem egyensúlyi fázi
sokból épülnek fel. Tulajdonságaikat ezért 
a bennük kialakuló rövid távú kémiai rend 
határozza meg. Várható továbbá módosí
tott, adott célra optimált felületű anyagok 
elterjedése is. Ezen fejlődési irányok az 
XPS (ESCA) felületkémiai és szerkezeti 
analízist a jövőben még szélesebb körben 
igényelt és használt módszerré teszik. Az 
anyagtudomány és anyagtechnológia kihí
vásaira mind a tematika célirányos alakítá
sával, mind pedig a kísérleti lehetőségek 
bővítésével készül a MTA KK Anyag- és 
Környezetkémiai Kutatólaboratórium Fe
lületkémiai Csoportja.
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Ö S S Z E F O G L A L Á S

Bertóti Imre: Felületanalízis: hazai ered
mények és jövőkép

A  k özlem ény  á ttek in tést n y ú jt az an y ag tu 
dom ány i je lle g ű  fe lü le tan a litik a  leh e tő sé 
gén ek  m eg terem tésérő l a  M T A  K K  A K K L  
jo g e lő d jén é l a  M TA  S zerv e tlen k ém ia i K u 
ta tó labora tó rium ban . Ism erte ti a  ru tin sze rű  
rön tgen -g erjesz téses fo tó e lek tro n  (X P S ) és 
A u g er-e lek tro n  (X A E S ) sp e k tro sz k ó p iá s

A Szegedi [József Attila] Tudományegyetem 
Szerves Kémiai Tanszékén 1957-ben zárult 
le az a korszak, amely Fodor Gábor akadé
mikus és munkatársai nevéhez fűződő alka
loidkémiai kutatást jelentette. Az ő távozá
sa után kezdődött Kovács Ödön vezetésével 
a közepes gyűrűtagszámú 1,3-bifunkciós 
rendszerek sztereokémiái vizsgálata. Az itt 
elért eredmények kiterjesztésére új témate
rületként kínálkozott a szteránvázas vegyü- 
letek kutatása. A Kőbányai Gyógyszer- 
árugyár (a Richter Gedeon Rt. jogelődje) és 
a Tanszék ebben az időben közös kutatási 
programot dolgozott ki, amely a mai napig 
meghatározza a Szegeden folyó szteroid- 
kémiai kutatásokat. A Tanszéken művelt 
egyéb témák mellett egy öttagú kutatócso
port kezdett foglalkozni az új területtel. Ez 
a kutatói létszám -  a résztvevő személyek 
változásával -  a mai napig változatlan.

felületanalízis bevezetésének indokoltságát 
és tárgyalja az elmúlt mintegy másfél évti
zedben a több mint 3 000 különféle mintán 
nyert legérdekesebb alapkutatási eredmé
nyeket és alkalmazási tapasztalatokat.

A Kutatólaboratóriumban folyó alapku
tatások ionsugarakkal vagy hideg-plazmá
val aktivált felületkémiai átalakulások 
vizsgálatára irányulnak. A tanulmányozott 
anyagi rendszerek főként fémoxidok és 
nitridek, valamint szerves polimerek. Köz
tük szerepelnek olyan modem szerkezeti 
és funkcionális anyagok mint pl. a TiN, 
A1N, Si3N4, CNx, Si-organikus polimerek 
stb. Számos példa szemlélteti a felületana
lízis újszerű alkalmazásait a különböző 
műszaki fejlesztési területeken is.

Az atomi szintű lokális kémiai szerkezet 
meghatározására is alkalmas XPS felület
analízis felhasználásának további perspektí
vái az új típusú, döntően amorf, ezért diff
rakciós technikákkal nem vizsgálható, nem 
egyensúlyi anyagi rendszerek kutatása és 
fejlesztése területén prognosztizálhatók.

[Magy. Kern. Lapja, 56, 106 (2001)] 

S U M M  A R Y

I. Bertóti: Surface Analysis: Results and 
Perspectives

This paper is dedicated to the establish- 
ment and the fifteen years long develop-

SCHNEIDER GYULA*

Hidroximetil-szteroidok

A szteránvázas készítmények gyógyászati 
felhasználásának alapvető problémája a 
vegyületek rossz vízoldékonysága. Ennek 
változtatására merült fel a szteránváz 
hidroximetilezése. A hidroximetil-csoport 
nem testidegen, polaritásával fokozza az 
alapvegyület vízoldékonyságát. Észteresít- 
hetősége a hosszantartó hatású készítmé
nyek előállítását teszi lehetővé. A hidroxi
metil-csoport közvetlen bevitelét a már 
bentlévő ketoncsoport alapvetően megha
tározza. így a C-3-, illetve C-17-keto- 
szteroidok voltak alkalmasak a megfelelő 
2-hidroximetil-3-keto-, illetve a 16-hidroxi- 
metil-17-ketoszteroidok előállítására. Az 
egyszerű ciklusos ketonok aktív metilén- 
csoportjának formaldehiddel végrehajtható 
közvetlen hidroximetilezése a szteroidok-

ment of practical surface analysis by X-ray 
photoelectron spectroscopy (XPS) in the 
author’s Laboratory. As an introduction of 
surface properties, the growing activity in 
the field of surface modification (Surface 
Engineering) and the need in atomic scale 
characterisation of the reacting surfaces are 
briefly emphasised.

In the academic research area investiga
tions of surface modifications initiated by 
energetic ion beams and glow discharge 
plasmas are summarised. The materials 
systems comprise metals, metal oxides, 
nitrides and a numerous polymers includ
ing a number of hi-tech structural and func
tional materials like TiN, AIN, Si3N4, CNX, 
Si-organic polymers etc. A series of exam
ples are given on the use of XPS analysis 
for solving various industrial problems. 
Novel applications are cited from the field 
of mining and ore processing, chemical 
industry, glass and ceramic industry, 
mechanical- and surface-engineering, elec
trical and electronic industry, production of 
plastics and composite materials.

Perspectives of XPS, as the best analyti
cal tool for probing also the local chemical 
structure in solids, are forcasted in the field 
of the development and steadily increasing 
application of novel non-crystalline, non- 
stochiometric nano-phase materials.

nál az oldékonysági viszonyok miatt nehe
zen alkalmazható. így a kezdeti kísérletek
nél a 17-ketoszteroidok alkoholban, nátri- 
um-metilát jelenlétében, paraformaldehid- 
del végrehajtott reakciójakor a 16a-hidroxi- 
metil-, 17P-metoximetil-, 17P-hidroxi- 
szteroidok képződték. Az átalakulás során 
a 16,16-bisz(hidroximetil)-17-hidroxi-szte- 
roidok keletkezése csak kis mértékben volt 
megfigyelhető. Ezekre az átalakításokra 
mind az androsztán-, mind az ösztránvázas 
vegyületek alkalmasak voltak [1]. A 16,16- 
bisz(hidroximetil)-17B-hidroxiszteroidok 
előállításának egy jóval egyszerűbb módját 
jelentette az a módszer, amely során a 17- 
ketoszteroidok nátrium-metilát jelenlété
ben etilformiáttal végzett Claisen-konden- 
zációjával a 16-formil-17-ketoszteroidok- 
hoz jutottunk. Ez a vegyület acetonos ol
datban, vizes formaiinnal készségesen át
alakul a 16P-hidroximetil 16a-formil-17- 
ketoszteroiddá. A feleslegben alkalmazott 
formáimnál ez a vegyület tovább reagál és 
egy 16-spirociklo-félacetál alakul ki. Akár

Módosított szteroidok szintézise

’ Szegedi Tudományegyetem, Szerves Kémiai Tanszék, Szeged
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a nyílt, akár a gyűrűs forma nátrium-boro- 
hidriddel történő redukciója a 16,16-bisz 
(hidroximetil)-17P-hidroxiszteroidokhoz 
vezet [2]. A 16-formil-17-ketoszteroidok 
nátrium borohidriddel történő redukciójá
val lehetett eljutni a 16-hidroximetil-17- 
hidroxi-szteroidokhoz. A redukció során 
kialakuló két királis centrum négy izomer 
módosulat megjelenését engedi meg. Kro
matográfiás szétválasztással három izomer 
volt elkülöníthető. Az izomerek 16-p-tolil- 
szulfoniloximetil, 17-acetátjaik szolvolízi- 
sénél fellépő (AcO-6) általános szimbólum
mal jellemezhető szomszédcsoport részvé
tellel határoztuk meg azok térhelyzetét. A 
szomszédcsoport részvétellel végbemenő 
reakció lehetőséget adott egyben a hiány
zó, negyedik izomer előállítására is [3].

A 2-formil-3-ketoszteroidok előállítása 
is megvalósítható volt az androsztán, vala
mint a kolesztán sorban. Ezek redukciója 
főleg a 2a-hidroximetil 3P-hidroxi-szteroi- 
dokhoz vezetett [4].

Metilszteroidok

A bizonyított térszerkezetű 16-hidroxi- 
metil-17-hidroxi-szteroidok, mind az and
rosztán, mind az ösztrán sorban lehetősé
get kínáltak a megfelelő 16-metil, 17- 
hidroxi-szteroidokká való átalakításra. Iro
dalmi adatok alapján kitűnt, hogy a 16- 
metil-17-hidroxi-szteroidok néhány képvi
selője az ösztrán sorban antiandrogén hatá
súnak bizonyult. Amíg a metilcsoportnak a 
szteránvázon történő kialakítása az alkal
mazott szintézismódszerből egyértelműen 
következik, addig térhelyzetük leírásában 
számos bizonytalanság mutatkozik az iro
dalomban. Az általunk előállított és bizo
nyított térszerkezetű 16-hidroximetil-17- 
hidroxi-szteroidok 16-p-tolilszulfoniloxi- 
metil származékai lítium-alumínium- 
hidriddel a megfelelő 16-metil-17-hidroxi- 
származékokká voltak átalakíthatok. Miu
tán a redukció királis centrumot nem érin
tett, a 16-metil csoportok térhelyzete meg
egyezett a bizonyított térhelyzetű hidroxi- 
metil csoportokéval. A módszer lehetősé
get kínált számos 16-metil- 17-hidroxi- 
szteroid térszerkezetének helyesbítésére, 
illetve a 16-metil-17-hidroxi-szteroidok 
teljes izomer sorozatainak előállítására [5].

Aminoszteroidok

Az aminofunkciót tartalmazó szteroidok 
számos képviselője antiaritmiás hatással 
rendelkezik. Ugyanakkor az aminoszte
roidok aminosavval acilezett származékai 
immunmodulátorként ismertek. A szterán-
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vázhoz kapcsolódó aminofunkció kialakí
tására számos módszert dolgoztunk ki. így 
a 3-, 17-, és 20-ketoszteroid-oximok komp
lex fémhidriddel történő redukciója jó nye- 
redékkel vezetett a megfelelő aminoszte- 
roidokhoz. A 3P-hidroxi-5-én- szerkezeti 
elemmel rendelkező szteroidok az and
rosztán és pregnán-sorban p-tolilszulfonát- 
jaikon keresztül 3,5-cikloszteroidokká ala
kíthatók. Ezek alifás savnitrilekkel a 
Ritter-reakció kísérleti körülményei között 
a szokatlan térhelyzetű, 3a-acilamino- 
szteroidokhoz vezettek. Az acilamino cso
port bevitelére a szteroidepoxidok ugyan
csak alkalmasak, amelyek a megfelelő vi
cinális franíz-acilamino, hidroxi-szteroido- 
kat szolgáltatták. A szteroid-oxetanok ugyan
akkor az 1,3-helyzetű mz-acilamino, 
hidroxi-szteroidokat adták [6].

Exoheterociklusos szteroidok

A 16-hidroximetil-17-hidroxi-szteroidok 
16-p-tolilszulfoniloximetil észtereinek bázi- 
sos közegű metanolízise sztereoszelektív át
alakulást mutatott. A cisz-izomerek a szte- 
ránváz D-gyűrűjéhez kondenzált oxetáno- 
kat adtak, míg a transz-izomerek a Grob-féle 
fragmentációs szabálynak megfelelően de- 
komponálódtak [7]. Mindkét vegyülettípus 
hasznos szünton-ekvivalensnek bizonyult. 
A szteroid oxetánok acilamino-szteroidokká 
voltak átalakíthatok. A fragmentum ugyan
akkor lehetőséget kínált egy domino 
Knoevenagel-hetero-Diels-Alder-reakció- 
val történő gyűrűzárási reakcióra. Ennek so
rán barbitursav, meldrumsav, illetve külön
böző módon szubsztituált pirazolon beépí
tésére került sor. A fragmentum karbonil 
csoportjából képzett aromás Schiff-bázi- 
sok Lewis-savak hatására többirányú cikli- 
zálási reakciókban vettek részt. A ciklizá- 
ciós folyamat erős szubsztituensfüggést 
mutatott. A fragmentumból kiindulva sike
rült egy ösztron-talaromicin hibrid mole
kulát felépíteni, amely jelentős leukémia 
ellenes hatást mutatott [8].

Szteroid diagnosztikumok

A szteroidkészítmények viszonylag magas 
ára, valamint egyedi felhasználásuk miatt 
több esetben racionális eljárás kidolgozásá
ra került sor egy-egy diagnosztikumként 
használt anyag előállítására. A 16a-etil-21- 
hidroxi-19-norpregn-4-en-3,20-dion trici- 
ummal jelzett származéka a rákdiagnoszti
kában került felhasználásra. Irodalmi forrá
sok szerint a készítmény hideg előanya- 
gának előállítását a pregna-3,16-dien-3ß- 
ol,20-on,3-acetátból végzik. Az általunk al

kalmazott módszer kiindulási anyaga a 17a- 
etinil-ösztradiol-3-metiléter, amely viszony
lag kevés lépéssel alakítható át a kívánt cél- 
vegyületté. A kiindulási vegyület ismert 
származék, számos fogamzásgátlószer alap
anyagaként kerül felhasználásra [9]. Továb
bi készítmény az urzodezoxi-kólsav p-ami- 
no-benzoesavval képzett savamidja, amely 
a kontaminált vékonybélszimdróma keze
lésénél kerül felhasználásra. Humán fel- 
használásra alkalmas racionális eljárást dol
goztunk ki a készítmény előállítására [10].

A szteroid-módosításokkal foglalkozó 
kutatómunka több új reakcióút felismeré
sére vezetett, továbbá számos farmakológi
ái vizsgálatra került vegyület szintézise va
lósult meg. Az elért eredmények közlése 
mintegy 100 hazai és külföldi folyóiratban 
történt, számos hazai és külföldi konferen
cián került bemutatásra, illetve 10 hazai és 
külföldi szabadalomban kapott oltalmat.

Tudományos eredményességét tekintve 
az elmúlt évek során több kémiai tudo
mány kandidátusa fokozat elnyerésére 
[Wölfling János (1991); Bakos Tamás 
(1993); Meskó Eszter (1994); Szénái Zsuzsa 
(1996)], illetve a kémiai tudomány doktora 
akadémiai doktori értekezés [Schneider 
Gyula (1989); Vincze Irén (1992)] elkészí
tésére került sor.

A kutatómunka támogatását a Richter 
Gedeon Rt.-nek, továbbá az OTKA-nak 
(T01886/91; T016122/95; F04308/92; 
F016119/95) köszönjük. Köszönetét mon
dunk továbbá a FKFP (0728/1997), és az 
OMFB Magyar-Német TéT (1997-1999) 
támogatásáért.
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Schneider Gyula: M ódosított szteroidok 
szintézise

A Szegedi [József Attila] Tudományegye
tem Szerves Kémiai Tanszékének Szteroid 
Csoportja 1957 óta foglalkozik a módosított 
szteroidok szintézisével. Ezek a vegyületek 
farmakológiai szempontból jelentősek.

A szteroidok C-16-os helyzetben történő 
hidroximetilezése nagymértékben megvál
toztatja a kémiai és biológiai tulajdonsága
ikat, továbbá hidrofilebbé teszi a moleku
lát. AC-17-es ketoszteroidokból kiindulva 
elkészíthetők a 16-hidroximetilén-17-keto- 
szteroidok. Ezek redukciója a négy lehet
séges 16-hidroximetil-17-hidroxi sztereo- 
izomerhez vezet. A funkciós csoportok tér
helyzetét az izomerek 16-p-toluolszulfon- 
sav-észtereinek acetolízis közben fellépő 
(AcO-6) általános szimbólummal jelle
mezhető szomszédcsoport részvétellel le
hetett meghatározni. A 16-p-tolilszul- 
foniloximetil csoport átalakítható volt to
vábbá a megfelelő 16-metil-, illetve 16- 
amino-származékokká. A cisz- 16-p-tolil- 
szulfoniloximetil-17-hidroxi-szteroidok 
lúgos szolvolízise a szteránváz D-gyűrűjé- 
hez kondenzált a-, illetve (1-oxctanokhoz 
vezetett, míg a transz-izomerek fragmen-

ezer euro. Téma: In situ tailoring of olefin- 
based polymers. Határidő: 2001. június 15. 
További információ:
http://www.exxonmobilchemical.com/che
mical/education/esep.html

tálódtak. Mindkét vegyülettípus alkalmas 
volt a szteránvázhoz kondenzált heterocik- 
lusok előállítására.

[Magy. Kém. Lapja, 56, 109 (2001)] 

SUMMARY

Gy. Schneider: Synthesis o f the M odified 
Steroids

The Steroid research group in the 
Department of Organic Chemistry of [Jó
zsef Attila] Szeged University is working 
on the field of steroids since 1957. The dif
ferent modified steroids are very important 
from a pharmacological point of view.

Hydroxymethylation of steroids at the 
C-16 position greatly affects their chemical 
and biological properties and enhances 
their hydrophilic character. Starting from 
the 17-ketosteroids we prepared the 16- 
hydroxymethylene- 17-ketosteroids. The 
reduction of the dicarbonyl system resulted 
the mixture of four 16-hydroxymethyl-17- 
hydroxy stereoisomers. The steric structure 
of these isomers were determinated by 
neighbouring group participation charac
terised by the (AcO-6) general symbol, 
during the acetolysis of their 16-p-tolylsul- 
fonyloxymethyl esters. The four possible
16- p-tolylsulfonyloxymethyl were con
verted into the corresponding 16-methyl, 
and 16-aminosteroids. The alkaline solvol
ysis of the cis-16-p-tolylsulfonyloxymethyl-
17- hydroxy steroids yielded a-, and P-oxe- 
tanes condensed to the D-ring of the ster- 
ane skeletons, while the trans isomers gave 
a fragmentation product. The oxetanes and 
the fragment provide a possibility for the 
construction of heterocycles condensed to 
the sterane skeleton.

Maison de la Chimie Foundation 
Az emberiség, a társadalom, vagy a termé
szet érdekében végzett eredeti kémiai kuta
tások részére meghirdetett díj 30 ezer euro. 
Jelentkezés a MKE-en keresztül, ahol to
vábbi információ is található. Határidő: 
2001. május 1.

HÍREK, ADATOK, INFORMÁCIÓK
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A Széchenyi Tervben tartalmilag a kémiához
é s  a vegyiparhoz legközelebb álló pályázatok címei

A Vállalkozáserősítő program pályázatai 
(Gazdasági Minisztérium)

SZT-VE-4 Az Európai Unióhoz való 
csatlakozásra történő felkészülés 

SZT-VE-5 Beszállító (vagy beszállítóvá 
váló) kis- és középvállalkozások fejleszté
si célú beruházásai

SZT-VE-9 A kis- és középvállalkozások 
fejlesztéseit segítő kamattámogatás

SZT-VE-10 A kereskedelem és szolgál
tatás területén működő kis- és középvállal
kozások fejlesztési célú beruházásai 

SZT-VE-12 Versenyképes beruházások 
SZT-VE-14 Minőség- és környezetirányí

tási rendszerek bevezetése és tanúsíttatása

A Nemzeti kutatási és fejlesztési program 
pályázatai (Oktatási Minisztérium)

Az életminőség javítása (molekuláris bio
lógiai módszerek, molekuláris alapú gyógy
szerkutatások, funkcionális genomika) 

Környezetvédelmi és anyagvédelmi ku
tatások (ökológiai kutatások, új anyagok 
előállítása, környezetbarát anyagtechnoló
giai kutatások, nanotechnológia) 

Agrárgazdasági és biotechnológiai kuta
tások (funkcionális genomkutatás, állat
egészségügyi és növényvédelmi kutatások) 
A Regionális gazdaságépítési program pá
lyázatai (Gazdasági Minisztérium)

Az O rszágos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) 
tevék en ysége a kémia területén 1999-ben

Az OTKA-ról szóló törvény értelmében az 
OTKA Bizottság elnöke elkészítette beszá
molóját a kormány részére az OTKA 1999. 
évi tevékenységéről. A beszámolót és an
nak mellékletét a közelmúltban megjelent 
2000/3. számú OTKA Hírlevél tartalmaz
za. Ebből a sajtóorgánumból vettük át az 
OTKA területén 1998-ban lezárult és 1999- 
ben értékelt kémiai tárgyú kutatási témák 
kiemelkedő eredményeiről szóló összefog
laló beszámolót.

Kémia I.
(Analitikai kémia, fizikai 

kémia, szervetlen kémia, radiokémia)

A Kémia I. zsűri által képviselt tudomány- 
területeken a lezárult kutatások száma: 100; 
a megjelent közlemények száma: 1 485.

Az egzotikus kémiai reakciók területén 
kétdimenziós térben periodikus kémiai hul
lámokat állítottak elő. Sikerült nagy ampli
túdójú új oszcilláló rendszereket előállíta
ni. Az elektrokémiai oszcillációk értelme
zésére új modelleket dolgoztak ki, amelyek 
alkalmazhatóságát számítógépes szimulá
cióval igazolták.

A poli(metilénkék) elektród elektrokata- 
litikus tulajdonságát hasznosítva gyors és 
környezetkímélő amperometriás eljárást 
dolgoztak ki a hemoglobin emberi vérben 
történő meghatározására. Más vezető poli
mer alapú rendszereiket elektrooptikai ki
jelzők, illetve ellenállásmérésen alapuló 
gáz- és pH-érzékelők előállítására használ
tak fel eredményesen.

Biológiai hatású molekulák fémkom
plexeinek sokoldalú vizsgálata lehetővé tet

te a komplexek összetételének és koncent
rációjának meghatározása mellett a folya
matban résztvevő donorcsoportok azonosí
tását. A hyaluronát- és cink ion közötti köl
csönhatás alapkutatási eredményei alapján 
termékszabadalom és forgalomba került 
gyógyszer született.

Sikerült előállítani az ún. Vaska-kom- 
plex vízoldható analógját. A természetes 
lipidekben előforduló transz-zsírsavak sze
lektív izomerizációja lehetővé teszi a 
membránfluiditás katalitikus módosítását.

Jelentős eredmények születtek királis 
heterogén katalizátorok előállítása, vala
mint enantioszelektív hidrogénezésben tör
ténő felhasználás terén.

Fémkomplexionok és többértékű karbon
savak kromatográfiás retenciós tulajdonsá
gainak elméleti analízise alapján retenciós 
egyenleteket dolgoztak ki. A modell alkal
mazhatóságát Cu, Zn, Pb, EDTA komplex 
ionok és oxalát, malonát, szukcinát és más 
ionok elválasztásával igazolták. A retenció 
hőmérsékletfüggéséből meghatározták a 
mozgó fázisból az álló fázisba történő át
menet termodinamikai adatait, amelyek a 
mechanizmus megismerését segítik elő.

Metalloenzimek működésének leírására 
modellt dolgoztak ki, amely lehetővé teszi 
a szubsztrátum koordinálásának és a reak
ció mechanizmusának felderítését.

Szinglett karbének és szililének stabili
zációjának kvantumkémiai vizsgálata alap
ján sikerült a helyettesítő-donorok hatását 
tisztázni. Az elméleti munka alapján több 
új vegyület szintézisét javasolják.
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SZT-RE-4 Az innováció-orientált ipari 
parkok beruházásainak és szolgáltatásuk 
fejlesztése

Az Autópálya-fejlesztési program pályáza
tai (Nemzeti Autópálya Rt.)
M3 autópálya Füzesabony-Polgár 
Szekszárdi Dunahíd gyorsfoigalmi utakkal 
M7 autópálya felújítása és továbbépítése

Az Energiatakarékossági program pályá
zatai (Gazdasági Minisztérium)
SZT-EN-5 A megújuló energiaforrások 
bővítése, a megújuló energiafelhasználás 
növelése
SZT-EN-7 A termelő szférában az energia- 
veszteség-feltáró vizsgálatok támogatása

Sz. G.

Kémia II.
(szerves kémia, műszaki kémia, 

makromolekuláris kémia, 
élelmiszertudomány)

A lezárult pályázatok száma: 96; a publiká
ciók száma: 1 131.

Szerves kémiai tárgykörben figyelemre 
méltó eredmények születtek a szupramole- 
kuláris területen. Az előállított koronave- 
gyületek, a kalixarének és a ciklodextrinek 
fontos komplexképzők, továbbá sztereo- és 
enantioszelektív reakciók katalizátorai le
hetnek. Igen színvonalasak a -  potenciáli
san bioaktív -  természetes eredetű indol- és 
morfin-alkaloidok, a különböző szachari- 
dok és peptidek, valamint a szteroidok ku
tatása területén elért eredmények, melyek 
jól tükrözik, hogy a korszerű NMR mód
szerek mennyire forradalmasították mára a 
szerkezetfelderítést. Kiemelkedő nemzet
közi publicitást kaptak a foszfor-, valamint 
a királis felmérés -  molekuláris kölcsönha
tások témakörben született eredmények.

A műszaki kémia területén leginkább a 
vegyipari műveletek tudományág fejlődése 
figyelhető meg: érdekes folyamatmodelle
zési, folyamatintegrációs és kibernetikai 
eredményeket közöltek.

A makromolekuláris kémia területén az új
szerű polimerizációk és a polimergélek vizs
gálatában elért eredmények emelhetők ki.

Nemzetgazdasági szempontból kiemel
kedő fontosságúak a korszerű biotechnoló
giával kapcsolatos kutatások, így az élel
miszerek komponenseinek vizsgálata, a 
káros anyagok (pl. koleszterin) eltávolítá
sára és a bioreaktorokban számítógépes 
irányítással végzett élelmiszerek előállítá
sára, valamint a kor kihívásainak megfele
lő élelmiszer feldolgozásokra irányuló kí
sérletek és eredmények.

Sz. G.
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Hírek az iparból

Chinoin Rt.

2001. január 1-től Sanofi-Synthélabo Rt. 
néven, 100%-ban a Chinoin Rt. tulajdoná
ban lévő kereskedelmi leányvállalat jött 
létre. Ezzel lehetőség nyílt arra, hogy a vál
lalatcsoport Magyarországon bevezetendő 
új gyógyszereit a Sanofi-Synthélabo név
vel kösse össze mind a hazai szakmai, 
mind a tágabb közvélemény.

Humán Rt.

2001-re csúszott az új gyógyszer, a taxal- 
bin klinikai kipróbálása.

Hűmet Rt.

Február 16-án tartotta meg éves rendes 
közgyűlését a cég. Jó évet zártak, a nyere
ség 35 MFt. Két lépésben zárt körben alap
tőkét emeltek, tavaly 290 MFt-ot, májusban 
pedig majd 364 MFt-ot. A tőkeemelésben a 
Hűmet Kft. és a Balance-99 Rt. vett részt.

Hungaro-Gal Gyógyszergyártó Kft.

2000 márciusában ilyen néven hozott létre 
10 MFt alaptőkéjű céget Kaposvárott a 
Sanovita Gyógyszemagykereskedelmi Rt. 
Utóbbi többségi tulajdonosa a Hungaro- 
pharma Rt. A Hungaro-Gal a patikákban 
kapható kenőcsök és oldószerek előállítá
sára, több mint 100 MFt-os költséggel, gyár
tó csarnokot épített. A várható árbevétel 
2001-ben 100 MFt körül lesz.

Hungaropharma Rt.

Az állami tulajdonú gyógyszerkereskedel
mi cég a kórházak ellátásában 30-32%-os 
részesedéssel bír. Várhatóan elérik a 2000- 
re tervezett 77 mrd forintos forgalmat, de az 
eredmény, 300 MFt, a tervezett alatt marad.

ICN Magyarország Rt.

Novemberben értékesítette az ÁPV Rt. a 
tiszavasvári, volt Alkaloidában a 25%+l 
szavazatnyi tulajdonrészét a többségi tulaj
donosnak, az amerikai ICN Inc-nek. Az ár 
mintegy 4 millió dollár. Ezzel elhárultak az 
akadályok az alaptőketörvény által előírt 
leszállítása elől, mivel ezzel az állami tu
lajdonos nem értett egyet és minősített 
többségi egyetértés lett volna szükséges az 
alapszabály módosításhoz. Az alaptőkét 
mindenképpen le kellett szállítani, mivel a

cég saját tőkéje a veszteségek miatt jelen
tősen a jegyzett tőke alá süllyedt.

Az utolsó negyedévet közel negyedmil- 
liárd forintos eredménnyel zárták, de a tel
jes év 6,9 Mrd Ft-s árbevétel mellett vesz
teséges lesz. Idén 13,2 Mrd Ft-os árbevé
telt és nyereséget várnak.

Pharmacom Kft.

Megvásárolta a holland tulajdonostól a cé
get -  közösen a Forrás Rt.-vel -  a Hungaro
pharma Rt. Ezzel a hazai gyógyszer-nagy
kereskedelmi piacon a Hungaropharma ré
szesedése a jelenlegi 30%-ról néhány szá
zalékkal növekszik.

Phylaxia Pharma Rt.

2001 elején tartják meg a cég rendkívüli 
közgyűlését, melyen a stratégiai befektető 
bevonását készítik elő. Befektetőként az ír 
Cross Vet csoport jöhet szóba.

Sanovita Rt.

A megyei gyógyszertári központból gyógy
szer nagykereskedelmi részvénytársasággá 
nőtt somogyi cég 85%-ban a Hungarophar
ma tulajdonában van. A további tulajdonré
szeket a térségi települési önkormányzatok 
és a dolgozók birtokolják. A jegyzett tőke 
640 MFt, a saját tőke pedig 726 MFt, a 
2000-es bevétel 4,3 mrd, az adózás előtti 
nyereség 23,5 MFt volt. 2001-re hasonló 
eredményt, de jelentősen növekvő, 5,8 
Mrd Ft-os árbevételt várnak.

Magyar Olaj- és Gázipari Rt.

Áldott Zoltán, Cseh Béla és Geszti László 
került be a MÓL képviseletében a Slovnaft 
szlovák olajvállalat igazgatóságába.

Előzetes ajánlatot adott a második len
gyel olajcég, a Rafinéria Gdanska, az álla
mi tulajdonos által felajánlott 70%-nyi tu
lajdonának megvásárlására a MÓL Rt. A 
finomító 4,5 millió tonna üzemanyagot tud 
gyártani, nagykereskedelmi piaci részará
nya 25%. 250 kutat üzemeltet, ami 5%-os 
kiskereskedelmi piaci részesedést biztosít. 
2000-ben mintegy 40 millió dollár nyere
séget ér el. Szakértők szerint a befektetés 
200-300 millió dollár nagyságú lehet. Hat 
pályázat érkezett, az orosz Lukoil és a finn 
Neste is pályázott.

Magyarországon 420, Szlovákiában 17, 
Romániában pedig 41 kúttal rendelkezik a

MÓL Rt. Amennyiben sikerülne a gdanski 
finomító 70%-os tulajdoni hányadát meg
szereznie, mindjárt a 250 kútból álló len
gyel hálózatot is a birtokába kerülne. Az 
osztrák OMV-nak otthon 561, nálunk 116 
kútja van, kb. ugyanennyi a Cseh Köztár
saságban, de jelen vannak Szlovákiában, 
Romániában és Bulgáriában is. A Shell 
nem pályázik a gdanski finomítóra, de a 
112 kútból álló lengyel hálózatát beruházá
sokkal kívánja bővíteni.

Az átszervezés szerint Mosonyi György 
vezérigazgató alatt (CEO) kétszintű vezető 
rendszer jött létre 2001. január 1-től. Michel- 
Mark Delcommune gazdasági vezérigazga
tó helyettes (CFO) alá tartoznak a pénz
ügyi, számviteli kérdéseken túl a kontroll
ing, a befektetői kapcsolatok és a belső 
audit. Ennek célja a folyamatok hatásossá
gának mérése és a megfelelő visszacsatolá
sok működtetése. A stratégiai vezérigazga
tó helyettes (CSŐ, Áldott Zoltán) alá tarto
zik a földgázüzlet és minden üzletfejleszté
si kérdés. A második szinten, de közvetle
nül a vezérigazgató alatt négy területet kü
lönböztetnek meg: Hazai kutatás-termelés, 
Külföldi kutatás-termelés, Lakossági szol
gáltatások, valamint Termékelőállítás és 
kereskedelem, természetesen a szintén a 
CEO alá tartozó egyéb szervezetek mellett 
(Humán erőforrás, Jog, Biztonság stb.).

BorsodChem Rt.

50 kt/év vinil-klorid szállítására kötött 
szerződést a Lukorral a cég. Ez a Lukoil 
által alapított cég birtokolja a TVK eddigi 
etilénszállítójának, az Orianának a részvé
nyeit. Egyidejűleg a TVK is megállapo
dott a Lukorral 30 kt/év etilén szállításá
ról. A megkötött TVK-BorsodChem meg
állapodás nemcsak évi 80 kt etilén Kazinc
barcikára való szállításáról szólt, hanem 
arról is, hogy a BorsodChem használhatja 
a TVK-Oriana (Kallus) csővezetéket. Vár
hatóan az Lukoil belépésével az eddigi 
akadozó kallusi etilénszállítások rendsze
resebbekké válnak.

A BC Rt. vezetői a Szibur vezetőivel is 
tárgyalnak könnyű szénhidrogének, meta
nol és diklór-etán (utóbbiból készül a vinil- 
klorid) vásárlásáról is. Mint ismeretes rész
vényeikre a Milford Holdings-tól átvevő 
CIB banknál is opciója van a Szibumak. A 
január 24-ei közgyűlésen megújult a BC 
Rt. igazgatósága és felügyelő bizottsága, 
az igazgatóság új elnöke Georg Stahl, a CE 
Oil and Gas vezérigazgatója. Kovács F. 
László az igazgatóság tagja és továbbra is a 
Társaság vezérigazgatója.
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Tiszai Vegyi Kombinát Rt.

Értékesítettek két, nem az alaptevékeny
ségbe tartozó szolgáltató céget, a Tipszo 
Kft.-t és a TVK Gépgyár Kft.-t. A vevő a 
Metálcontrol Kft.

Graboplast Rt.

A cég decemberi road show-ján részt vett 
már az új 25,1%-os tulajdonos, a Wallis 
képviselője, Mohai György, akit a januári 
rendkívüli közgyűlés választott be az igaz
gatóságba, természetesen a Wallis elnöke 
Veres Tibor és vezérigazgatója, Bajnai Gor
don mellett. 16-18 %-kal növelik 2001 -re a 
forgalmat, főként az exportból. Az ameri
kai piacon szeretné megvetni a lábát a cég, 
ezért is vettek részt a hannoveri Domotext 
szakvásáron.

Megbízták a Deloitte & Touche céget 
egy hatékonyságnövelő program végrehaj
tásával. Ennek átvilágítási szakasza a ter
melésben már év elején megkezdődött, feb
ruárra kész a javaslat és a félév végéig vég
re is hajtják a javasolt intézkedéseket. Ettől 
a cégvezetés több százmillió forintos meg
takarítást remél.

Szétválasztják a stratégiai igazgatóságot 
az operatív vezetéstől, összefüggésben a 
Wallis belépésével.

Pannonplast Rt.

Megvásárolta az FCI Furukawa Kft.-ben a 
japán Itochu Corporation 11,9%-os tulajdo
ni részét (névértéke 50 MFt) a két másik tu
lajdonos, a Pannonplast Rt. és a japán 
Furukawa Electric Co. A kompozit szigete
lőket gyártó cég tavalyi árbevétele 780 MFt 
volt, a Pannonplast így 58%-os tulajdonos.

Nitrogénművek Rt.

A tavalyi árbevétel 24,5 Mrd Ft volt, két
szerese az 1999-esnek. Fél milliárdot köl
töttek, főként környezetvédelmi beruházá
sokra, 1,5 Mrd-t karbantartásra. A nyere
ség az árbevétel 10%-a volt.

Budalakk-Éta Kft.

A felszámolás alatti Kft. móri festéküze
mének értékesítésére egy ajánlat érkezett.

A BorsodChem-TVK-MOL történet 
folytatása

December 8: erre a napra volt kitűzve a 
BorsodChem „póti’közgyűlése. Ez ekkor

vált volna hatályossá, ha nem lett volna ha
tározatképes a közgyűlés november 24-én. 
Érdekes módon két tulajdonos, a 16,06%- 
os CE Oil &Gaz és a 0,8%-os Vienna 
Capital megjelent ebben az időpontban a 
közgyűlés meghirdetett helyszínén, nyilat
kozatuk szerint azért, mert kétségek merül
tek fel. Mint ismeretes a Milford Holdings, 
mint legnagyobb tulajdonos (24,8 %) úgy 
tekinti, hogy az eredeti közgyűlés nem volt 
határozatképes, de azért nem jelent meg 8- 
án. Igazgatósági tag hiányában egyébként 
a megismételt közgyűlést nem lehetett vol
na megtartani, bár a megjelent tulajdon 
elégséges részaránya (>50 %) egy ilyen 
megismételt közgyűlésen már nem feltétel.

December 23: a november 24-i közgyű
lésen vállalt két hónap végére, január 24- 
ére hívta össze a BorsodChem Rt. igazga
tósága a rendkívüli közgyűlést, változatlan 
napirenddel.

December 28: bejelentése szerint eladta 
a Milford Holdings mind a BorsodChem- 
ben, mind a TVK-ban lévő részvénytulaj
donát a Szibumak. Érdekesség, hogy a 
TVK-ban a novemberi közgyűlésen a 
Milfordnak még 13,5%-a volt, a Szibumak 
karácsonyi ajándékként már csak 8,34%-ot 
adott el, az öt százalék sorsa bizonytalan.

A BC Rt. által felkért, független tanács
adó cég, a Chem Systems elemzése szerint 
korlátozottak a Szibur és a BC Rt. között a 
potenciális együttműködés lehetőségei és 
elhanyagolhatók a stratégiai előnyei. A Szi
bur a november 24-i közgyűlésen ismertet
te stratégiai javaslatait, ezeket használták 
az elemzéshez. Eszerint a nyersanyagok 
Sziburtól való vásárlása csak kis költség
megtakarítást eredményez, ha a Szibur 
csökkenti profitelvárásait. Az oroszországi 
értékesítés pedig korlátozott, mert az orosz 
piac túl kicsi.

December 29: Jakov Goldovszkij, a Szibur 
elnöke egy orosz lapnak nyilatkozva kije
lentette: részt vesznek a közgyűlésen, ezért 
hívták le az opciójukat a Milfordnál. Az a 
problémájuk a BorsodChem egyik vezető
jével, hogy valamilyen okból azt hiszi, tu
lajdonában áll a cég.

A Szibur részvényeket bocsát ki, ezek 
egy részét a Gazprom jegyzi le, ezzel tulaj
dona 5 1%-ra nő az orosz vegyipari cégben. 
25% marad a menedzsment kezében, to
vábbi befektetőkkel is tárgyalnak. A kőolaj 
kitermelésnél keletkező kísérőgáz haszno
sításához és egyéb célokra a Szibumak a 
következő 5-7 évben 2,5-3 mrd dollár friss 
tőkét kellene beruházni az orosz óriásba.

Január 5: Bíróságon megtámadta a no
vember 24-i közgyűlés határozatképessé
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gét Horváth György kisrészvényes, aki 
egyébként a Milford képviselőinek egyike 
volt, de ezt a képviseleti megbízást a sze
mélyesen megjelenő Milford vezetők köz
vetlenül a közgyűlés előtt visszavonták, és 
ezért már megkapott szavazógépét vissza
adta. A pert mint kisrészvényes indította.

Január 6: A CE Oil & Gas alapszabály 
módosítási napirendi pontot terjesztett be a 
január 24-i rendkívüli közgyűlésre. Csök
kenteni szeretnék az igazgatóság hatáskö
rét a részvényesi regisztráció megtagadása, 
illetve késleltetése terén. Mint ismeretes, 
az alapszabály módosításához a közgyűlé
sen jelenlévő részvényesek 75% +1 szava
zata szükséges.

Január 10: találkozót szervezett a BC 
Rt. vezetősége minden, 5%-nál nagyobb 
tulajdonosával. Összesen 70%-nyi tulajdo
nos volt jelen a három órás megbeszélésen, 
melyet Kovács F. László elnök-vezérigaz
gató sikeresnek minősített. A részvény- 
könyvben még mindig 24,8%-os tulajdo
nosként szereplő Milford Holdings helyett 
a Szibur jelent meg és „előzetes tervnek”, 
illetve „finomíthatónak” minősítette saját, 
novemberi stratégiáját, amit pedig a Chem 
System nem tartott igazán előnyösnek a 
BC Rt. számára.

Január 15: A BC Rt. részvények 16,5%- 
át birtokló CE Oil & Gas és tulajdonosa, a 
Vienna Capital Partners (Heinrich Pecina) 
sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a kö
vetkező két évben támogatják Kovács F. 
László elnök-vezérigazgatót. Szeretnének 
azonban helyet kapni az igazgatóságban és 
a felügyelő bizottságban.

Zdeborsky György, a szintén BC Rt. rész
vényes CIB Bank elnök-vezérigazgatója 
szerint a CIB a BorsodChem egyik legfon
tosabb banki partnere és igen jó a kapcsola
ta a vezetőséggel. Zdeborsky szerint a 
Szibur tulajdonába került 24, 8%-os rész
vénymennyiséggel szintén a CIB Bank sza
vaz, de konzultál a Sziburral. Mint kiderült, 
a Milford bejelentésével szemben nem a 
Szibur vette át karácsony előtt a tulajdo
nukban lévő részvényeket, hanem január 
15-én a CIB Bank azzal, hogy a Szibur to
vábbra is vételi opcióval rendelkezik a rész
vénycsomagra.

Lejárt a BC Rt. 15%-nyi TVK-s tulajdo
nára vonatkozóan mind a MÓL Rt.-nek 
(7,5%), mind pedig a TVK holland leány- 
vállalatának, az Amerwind-nek (7,5%) a 
vételi opciója, tehát megindultak erről is a 
BC Rt. -  MÓL Rt. tárgyalások.

Körtvélyessy Gyula
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EU PARTNERKERESÉS A KÉMIAI KUTATÁSBAN

Technológiai ajánlatok
p3270. TO Alkalmazott reaktor technológia 
(nanotechnológia, homogenizálás, emul
ziókészítés, diszpergálás)

Technológiai igény

p3298. TR Új termékek, technológiák és 
rendszerek hulladéklerakók részére 
p3333. TR Maszk formájú személy- és vé-

p3386. TO Antisztatikus lakkfesték (Elec- 
troguard E30)
p3448. TO Új antibakteriális készítmény

dőfelszerelés kifejlesztése
p3375. TR Ultra nagy tisztaságú hidrogén
gy ártástechnológiáj a

WEB FIGYELŐ

Most a nemzetközi konferenciákat bemu
tató oldalak közül ismertetünk néhányat, 
amelyekből nemcsak a jövőbeni fórumok
ról értesülhetünk, hanem többek között tá
jékozódhatunk a korábbi események főbb 
irányvonaláról, trendekről, illetve elhang
zott előadásokról is.

A már többször idézett ChemWeb kémi
ai portál rendelkezik egy konferencia köz
ponttal is (ChemWeb.com Conference 
Centre http://chemweb.eom/conference/i. 
amelyben több évre előre kereshetünk, 
böngészhetünk a tervezett konferenciák 
között. A legfontosabb tudnivalókat tartal
mazó rövid összefoglalók mellett linkeket 
is találhatunk, ahonnan általában az adott 
konferencia hivatalos oldalára is eljutha
tunk. A ChemWeb The Alchemist 
íhttp://www. chemweb. com /alchem ist/1

webes magazinja segítségével olyan kon
ferenciákról értesülhetünk, amelyeken nem 
vehettünk részt személyesen, sőt a 
Conference Reporter szolgáltatás segítsé
gével előre jelezhetjük, hogy mely konfe
renciákról szeretnénk összefoglalót kérni.

Érdemes időnként ellátogatni a virtuális 
konferenciaközpontba íhttp://chemweb.vei. 
co.uk/i. ahol rendszeresen tartanak előadá
sokat és szemináriumokat az interneten be
kapcsolódó résztvevők részére. Egy-egy 
ablakban olvashatjuk az előadás szövegét, 
láthatjuk a diákat, ábrákat, megfelelő se
bességű kapcsolat és alkalmas számítógép 
esetén a hang- illetve videófelvételeket is 
figyelemmel kísérhetjük. On-line módon 
kérdéseket tehetünk fel az előadónak, vagy 
megbeszélhetjük a hallottakat a világ má
sik felén ülő kollegával.

Az első üzemanyagcellás városi busz

Németországban csak most fejezték be a 
Daimler Chrysler gépkocsigyártó cégnél 
olyan környezetkímélő városi busz első pél
dányának vizsgálatát, amit levegő-elektro
mos üzemanyagcellából nyert villamosener
giával előállított hidrogén hajt, ami a környe
zetbe csupán vízgőzt pufogtat ki. 2002. év 
végéig 20-30 prototípus példányt építenek 
belőlük az Excellsis leányvállalatuknál és a 
városi körülmények közötti üzemeltetést a 
chicagói érdekeltségükre bízzák. Citoro típu
sú buszok tetejére szerelik az üzemanyagcel
lát, valamint a nyomásalatti hidrogént tartal
mazó acélpalackokat. A prototípus 70 utassal 
300 km-es utat egyetlen feltöltéssel képes 
megtenni 80 km/h csúcssebesség mellett.

Igénybe vettek egy, az üzemeltetésben érde
kelt társvállalatot is (Ballard Excellsis). Az 
üzemkísérleteket a chicagói szélsőséges klí
ma mellett futtatták le (zord tél, forró nyár) 
jellegzetesen egy buszra jutó 50 000 km-es 
utazó teljesítménnyel.

[Forrás: Erdői, Erdgas, Kohlé, 116. No 
5, p 217. 2000. május.]

Megjelent az EU hulladékégetési 
irányelve

2000. december elején jelent meg az Euró
pai Parlament és Tanács 2000/76/EC számú 
irányelve a hulladékok égetéséről, amely
nek célja a hulladékégetés környezetkáro
sító hatásának megszüntetése, vagy korlá
tozása. A célt szigorúbb üzemeltetési felté

p3493. TO Új gyógyszerkészítmény pol
lenből
p3588. TO Félszintetikus anyag kifejlesz
tése baktériumos vérfertőzésének gyógyí
tására
p3657. TO Természetes antioxidáns koz
metikumokhoz

További felvilágosítás: Szabó Eszter, 
OMIKK IRC HU, 1088 Budapest, Múze
um u. 17. tel.: 429-0624, 429-0625, e-mail: 
szeszter@omk.omikk.hu

Sz. G.

Szintén kereshetünk a közeljövőben tar
tandó konferenciák között a nagyobb ké
miai társaságok honlapjain, például a 
ChemSoc, vagy a ChemCenter oldalakon 
('http://www.chemsoc.org/ ill. httn://www. 
acs.org/]. Sok hasznos információt gyűjt
hetünk konferenciák szervezésére szakoso
dott cégek honlapjai segítségével (például 

http://www.iir-conferences.com/. 
http://www.ibc-uk.com/. 
http://www.ibcusa.com/. 
http://www.healthtech.com/. 
http://www.grc.uri.edu/. 
httn://www.knowledgefoundation.com/. 

és számos más, speciális területet célzó 
konferenciaszervező oldalain is böngész
hetünk (például

http://www.biopartnering.com/. 
http://pharmaonline.co.uk/. 
httn://www.biocom.co.uk/. 
httn://. lab-robotics .org/]

Árva Péter 
arvap@comgenex.hu

telek és műszaki követelmények és emisz- 
sziós korlátozások alkalmazásával kíván
ják elérni. Az irányelv egyebek között elő
írja az égetőművek engedélyeztetését, a 
hulladékszállítás és fogadás szabályait a le
vegő emissziós határértékeit, a füstgáztisz
tításkor keletkező mosóvíz elhelyezésének 
rendelkezéseit, az égetési maradék kezelé
sének módját, a szennyező kibocsátás mé
rési követelményeit, és a rendelkezés meg
sértőinek büntetését. A jogszabályt a meg
levő égetőművekre 2005. december 28- 
ától, az új égetőkre 2002. december 28-ától 
kell alkalmazni. A tagállamoknak 2002. 
december 28-áig kell elvégezniük az irány
elv honosítását. (Forrás: Official Journal, L 
332, 28.12.2000. p. 91.)

RL
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MKE HÍREK__________________________
Legyenek fiatal munkatársaink a XXI. században is! 
Együttműködés az oktatás é s  az ipar kapcsolatáért

Az MKE vezetősége az elmúlt időszakban 
több vegyipari nagyvállalat vezetőségét lá
togatta meg. Az első számú vezetők min
denhol kiemelték a kémia oktatásának és 
megszerettetésének fontosságát. Európá
ban a CEFIC, az Európai Vegyipari Szö
vetség, melynek a MAVESZ is tagja, több 
akciót indított kifejezetten abból a célból, 
hogy a megfelelő számú és képzettségű fia
tal válassza a szakmát és ezáltal a vállala
tok humán erőforrása biztosítva legyen. Az 
egyik ilyen a Tudomány Oktatása díj, me
lyet középiskolás csoportok kaphatnak, ha 
pályamunkájukban kiemelkedően bemu
tatják, hogy az adott témában hogyan lehet 
megoldani a szaktárgyak és a humán tár
gyak együttműködését, az ipar, az egyete
mek bevonását, a helyi közösség tájékozta
tását. Bár alkalomszerűen erre a díjra a ha
zai középiskolások is pályáztak és a Faze
kas Mihály Gimnázium (Hobinka Ildikó) 
díjazott is lett, széles körben a lehetőség 
nem volt ismert.

Hasonló CEFIC akció az iskolák üzemlá
togatásának szervezése és segítése. Ebből a 
célból részletes módszertani anyagot adtak 
ki. A cél egyértelműen az, hogy a minél fia
talabb korban végrehajtott jól szervezett 
üzemlátogatás pozitív képet alakítson ki az

Az MKE Kombinatorikus Kémiai Szak
csoport szakemberei számára a 2000. esz
tendő igen aktív és sikeres volt. Ez mind 
szakmai, mind tudománydiplomáciai ered
ményekben megmutatkozott.

Az elmúlt év nyarán Londonban hivata
losan is megalakult a European Society of 
Combinatorial Sciences (ESCS) társaság 
(honlapja: www.combichem.orgi. A társa
ságot 5 tagú végrehajtó bizottság irányítja, 
akiknek munkáját a 21 nemzeti képviselő
ből álló tanács támogatja. Az ESCS első 
elnöke Morten Meldal (Carlsberg Láb., 
Dánia), titkára Darvas Ferenc (ComGenex 
Rt.), az MKE Kombinatorikus Kémiai 
szakcsoport elnöke lett, aki egyben az 
ESCS számára a tagnyilvántartást is végzi. 
Belépési nyilatkozat letölthető a Kombi
ként Szakcsoport honlapjáról fhttn://www.

iskolásokban az iparról, illetve a kialakuló
ban lévő negatív hozzáállást módosítsa. A 
két akció szorosan összefügg, hiszen a si
keres pályázat fontos része, hogy a diákok 
a választott témában érdekelt, célszerűen 
helyi üzemet meglátogassák.

Az MKE és a MAVESZ -  a közös érde
ket felismerve -  a fenti témákban szoros 
együttműködést alakított ki. Ennek fontos 
állomásai voltak az érdekelt és egyre na
gyobb számú résztvevő között ősszel lezaj
lott tárgyalások. December 5-én már né
hány szakközépiskola, középiskola és vál
lalat, az MKE és a MAVESZ főtitkárai, az 
MKE kémiatanári szakosztály elnöke és tit
kára, a Fővárosi Pedagógiai Intézet szakre
ferense, valamint néhány szakújságíró rész
vételével széleskörű megbeszélés tartottak. 
Erre az időre elkészült és szétosztásra ke
rült a CEFIC pályázat magyar fordítása.

A résztvevők a következőkben állapod
tak meg:
1. A KÖKEL-ben januártól kezdve új rovat 

indul, mely szakterületenként bemutatja 
a vegyipari vállalatok tevékenységét, 
termékeit. Ennek célja, hogy a tanköny
vek -  gyakran idejétmúlt - ismeretanya
ga helyett a tényekkel ismertesse meg a 
tanárokat és a tanulókat.

mtesz.hu/gtageev/mke/kombikem/L és a 
(1)214-2310 faxon, vagy E-mailen: df@ 
comgenex.hu küldhető az ESCS Titkárság
hoz. A magyar egyetemi kutatókat az ESCS 
tanácsában Furka Árpád képviseli, aki egy
ben az első ESCS nemzetközi szakmai ren
dezvény szervezőbizottságának az elnöke.

Az EUROCOMBI-1 elnevezésű konfe
renciára 2001. július 1-5. között Budapes
ten kerül sor (honlapja: www.eurocombi. 
comí. A konferenciára március 31-ig lehet 
jelentkezni a honlapról letölthető regisztrá
ciós űrlapon. További információért Dibó 
Gáborhoz (DIBO@szcrves.chem.elte.hu). 
ill. előadás bejelentéssel Donnán Györgyhöz 
fdgvorgv@comgenex.hu) lehet fordulni.

Az MKE Kombinatorikus Kémiai Szak
csoport Kombinatorikus kémia analitikai 
vonatkozásai címmel mini-szimpóziumot

2. Hasonló összeállítás nyomtatott formá
ban is készül a tanárok munkájának se
gítésére. Ebben a gyárlátogatás iránt ér
deklődő vállalatok megfelelő kapcsolati 
adatai is megtalálhatók lesznek.

3. A tanárok személyes informálására a 
nyomtatott anyagok, a KÖKEL, a Köz
nevelés, és más sajtóorgánumok mellett, 
a Pedagógiai Intézetek rendszeres to
vábbképzéseit, az Országos Középisko
lai Tanulmányi Verseny döntőjét, az ÉL
TÉ továbbképzéseit és az Irinyi verseny 
döntőjét lehet és kell felhasználni, hi
szen ezeken a legaktívabb tanárok vesz
nek részt.

4. Várhatóan ez évben elkészül a gyárláto
gatásról szóló CEFIC anyag -  a CEFIC 
által nyomtatott -  magyar változata. Ezt 
az adott fórumon ki lehet osztani a taná
roknak, illetve elküldjük a vegyipari vál
lalatoknak.

5. A jelenlévők igen veszélyesnek tartották 
azt a folyamatot, melynek keretében a 
szaktantárgyak és köztük a kémia rész
aránya folyamatosan csökken a tan
anyagban. Elhangzottak már olyan ja
vaslatok is, melyek szerint az általános 
iskolában csak egy általános természet- 
ismereti tantárgy maradna. Az MKE és a 
MAVESZ vezetősége, a Petiik Lajos 
Vegyipari Szakközépiskola adataira tá
maszkodva az oktatási miniszterhez for
dul ebben az ügyben.

Körtvélyessy Gyula

rendezett 2000. október 16-án. A tudomá
nyos ülés keretében 3 előadás hangzott el, 
amely jól reprezentálta azokat az analitikai 
lehetőségeket és feladatokat, amelyeket a 
kombinatorikus kémia megnövekedett mo
lekula termelőképessége igényel, vagy tesz 
lehetővé.

Guttman András „Mikrofluidikán alapu
ló elválasztástechnika és alkalmazásai kom
binatorikus könyvtárak analízisére” címmel 
tartott előadást azokról az úttörő megoldá
sokról, amelyek kifejlesztését a Novartis 
San Diego-i egységénél irányítja.

Az interdiszciplináris tudomány és tech
nológia az utóbbi években izgalmas kihí
vásokhoz és lehetőségekhez vezetett, ame
lyek keretében új, integrált miniatürizált 
analitikai rendszerek könnyítik meg a nagy 
áteresztőképességű (high throughput = HT) 
biotechnológiai alkalmazásokat. Ezeket az 
új eszközöket „Lab-on-a-chip”, vagy „Micro 
Total Analysis Systems (pTAS)” néven is

Hírek az MKE Kombinatorikus Kémiai Szakcsoport működéséből
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merjük, kifejlesztésükhöz olyan ismert, ill. 
fejlődő technológiák kellettek, mint pl. 
mikrolitográfia, precíziós mechanikai (pl. 
lézeres) megmunkálások, mikro-elektro- 
mechanikai rendszerek (MEMS), mikro- 
fluidika és nanotechnológia. Ezen új „szi- 
nergizált” technológia főbb felhasználási 
területei: HT biológiai elválasztások a bio
technológia területén (pl. gén és fehérje-ál
lomány feltérképezése ill. metabolizmus 
analízis); klinikai kémia orvosi területen 
(pl. DNS- és immun-diagnosztika); gyógy
szerkutatás, kombinatorikus kémia és ipari 
folyamat kontroll a gyógyszeriparban; va
lamint hordozható, kézi analitikai eszkö
zök a környezetvédelemben.

A miniatürizált eszközök sok szempont
ból előnyösek, így pl. kicsi az oldószer igé
nyük, nanoliteres mintákkal dolgoznak és 
könnyen paralel rendszerbe integrálhatók, 
ami jelentős időmegtakarítást eredményez.

A szilikaréteg miniatűr csatornái úgy vi
selkednek, mint egy kapilláris hálózat és 
felhasználhatók mind az elektromos térben 
(zóna elektroforézis, micelláris elektroki
netikus kromatográfia, gél-elektroforézis, 
izoelektromos fókuszálás, izotahoforézis 
és elektrokromatográfia), mind a nyomás 
alatt (kapilláris LC) végzett elválasztások
nál. Miután ezek a miniatürizált csatornák 
jelentősen rövidebbek, mint a szokásos ka
pilláris elektroforézises (CE), vagy a mik- 
ro-folyadékkromatográfiás (pLC) kapillá
risok, ezért pl. az elektromos mezőben 
végzett elválasztásoknál nagy térerőt kell 
alkalmazni, aminek következtében az ana
lízis ideje rendkívül lerövidül (sec-okra). A 
paralel megoldás üvegfelületbe maratott 
párhuzamos csatornák révén HT kivitele
zést tesz lehetővé.

Ezen túlmenően un. mikrochipekben 
olyan szerkezetek egyesíthetőek egyetlen 
eszközbe, mint pl. keverő egységek, reak
ció edények, inkubálók és frakciógyűjtők, 
ami az elválasztó csatornákkal együtt ma
gas szintű rendszerintegrációt tesz lehető
vé. A mikrochip forma ideális új, komplex 
bioanalitikai eszközök létrehozásához. El
lentétben az egycsatornás megoldással itt a 
minta preparálása, tisztítása, keverése, a 
reakciók, elválasztások és frakciógyűjtések 
mind elvégezhetők ugyanazzal a miniatüri
zált eszközzel. A nyomás alatti és az elek- 
trokinetikai folyadék továbbítás segíti a 
kontrollált paralel és soros technológiák 
kialakítását a mikrocsatornás módszernél. 
A folyadékelvezetést a megfelelő csator
nákba mikrofluid szelepek biztosítják.

E rendkívül hatékony és gyors analízis
technika új távlatokat nyit a biotechnológi
ában, aminek révén lehetőség lesz a mRNS

és proteom szintű gén expresszió globális 
változásainak felismerésére. Ez az új köze
lítés forradalmi változásokat hoz az élő 
rendszerekről molekuláris szinten kialakí
tott nézeteinkben, ami alapvető a modern 
„bioengineering” szempontjából. A génál
lomány (genom) korszakából átlépve a fe
hérjeállomány (proteom) és metabolit ter
mékállomány (metabolom) időszakába azt 
várjuk, hogy a miniatürizált nagyfelbontá
sú elválasztás-technikákat integrált és au
tomatizált formában fogjuk felhasználni 
nagy áteresztőképességű és volumenű ana
lízisek végrehajtására.

Ellentétben a mikrofluidikán alapuló el
választásokkal, a második előadás témája 
már komoly múltra tekinthet vissza. Dibó 
Gábor (ELTE) a „Multidimenziós OPLC 
(Optimum Performance Layer Chromato
graphy) alkalmazása a kombinatorikus ké
miában” címmel tartott ismertetésében szin
tén azt hangsúlyozta, hogy bár a nagyhaté
konyságú biológiai tesztelésre építő kombi
natorikus kémia máris a peptid-, a peptoid-, 
a peptidmimetikum- és egyéb nempeptid- 
könyvtárak seregét állította elő, a kémiai 
analízisükre és jellemzésükre használt elvá
lasztás-technikai módszerek hatékonysága 
jócskán elmaradt a kémiai szintézis és a bi
ológiai tesztelés hatásfoka mögött.

A kombinatorikus kémia produktivitásá
val versengve, az emberi genom feltérképe
zésével egy hihetetlen gazdagságú fehérje
halmaz áll rendelkezésünkre. Ez a fehérje
tár (proteom) évtizedekre szóló munkát ad
hat a biokémiai laboratóriumok számára.

Ezekre a kihívásokra az elválasztás-tech
nikának válaszolni kell és látható, hogy a ha
gyományos elválasztás-technikai módszerek 
-  az oszlop elrendezés következtében -  sem 
hatékonyságban, sem gyorsaságban nem áll
ják a versenyt. A túlnyomásos vékonyréteg- 
kromatográfia (OPLC), a planáris elrende
zés miatt, lehetővé teszi több tucat minta 
egyidejű, gyors és nagy felbontású elemzé
sét. Ezáltal naponta akár több száz minta ru
tinszerű vizsgálata is lehetővé válik. A keres
kedelmi forgalomban is kapható, finom
szemcséjű HPTLC réteglapok alkalmazásá
val pedig hasonló szerkezetű molekulákból 
álló, sokkomponensű vegyülettárak jellem
zésére is lehetőség kínálkozik. Az OPLC- 
készülékek legújabb generációja, az OPLC 
50, egy olyan, mikroprocesszorral vezérelt 
félautomatikus berendezés, amely számos új 
távlatot nyit ezen a területen. Az ELTE Szer
ves Kémiai Tanszékén már több mint tíz éve 
állítanak elő peptidkönyvtárakat a Furka- 
féle osztásos-keveréses, illetve paralel szin
tézismódszerek alkalmazásával. Az ilyen 
könyvtárak jellemzésére a hagyományos

oszlopos technikák mellett a planáris kroma
tográfia különféle változatainak alkalmazá
sát mutatta be az előadó, kiemelve az on-line 
rendszerű preparatív elválasztásokat, amikor 
is az OPLC 50 készülék közvetlenül csatla
kozik egy kromatográfiás UV-detektorhoz. 
További előny, hogy a mintabevitel is köz
vetlenül, egy kromatográfiás „loop” injek- 
tor segítségével történik; így különösebb 
mintaelőkészítés nélkül, kevés oldószer fel- 
használásával gyors elválasztás érhető el. A 
másik felhasználási terület a multidimen- 
zionális OPLC, melynek során a mintánkat, 
egymás után, egymásra merőleges irány
ban, két különböző eluenst alkalmazva fut
tatjuk meg. Elméleti számítások szerint -  a 
szorbensréteg szemcseméretétől függően -  
egy 20 x 20 cm-es vékonyréteglapon akár 
több száz komponens szétválasztása is el
végezhető, az így kapott „vegyülettérkép” 
kiértékelésére pedig korszerű videodenzito- 
metriás módszerek (pl. Desaga Providoc) 
állnak rendelkezésre.

Az utolsó előadásban Karancsi Tamás 
(ComGenex) „Nagykapacitású LC/MS 
rendszer alkalmazása vegyületkönyvtárak 
termikus stabilitásának jellemzésére” cím
mel azon új lehetőségek egyikéről számolt 
be, amelyek a modem analitikai rendsze
rek bevetésével nyílnak meg kombinatori
kus vegyülettárak eltarthatóságának korai 
becsülésére.

A robotizált paralel szintézissel előállít
ható vegyületek számának ugrásszerű növe
kedése az utóbbi évtizedekben új utat nyitott 
a gyógyszerkutatás területén. Egyre általá
nosabbá vált az az elvárás, hogy az új bioló
giai célterületek, illetve újabb HTS eljárá
sok megjelenését követően, egyre rövidebb 
idő alatt találjanak az adott célterületen ha
tásos molekulákat. Ez a feladat maga után 
vonja, hogy nagy mintaszámú, de egyedileg 
kis anyagmennyiségű vegyületkönyvtárakat 
kell készenlétben tartani, amelyek a folya
matosan felmerülő biológiai módszerekkel 
újra és újra átszűhetők. Ezek a „vegyület- 
bankok” nagyon gyakran a kimérést meg
könnyítendő a HTS rendszerekben általáno
san használt DMSO oldat formájában kerül
nek tárolásra. A rendelkezésre álló vegyü
letkönyvtárak mérete és változatossága gya
kori értékmérője az ezen a területen gazdál
kodó cégeknek.

Nem érdektelen tehát az a kérdés, hogy 
egy adott vegyületkönyvtár mennyi ideig 
képvisel értéket, azaz milyen szavatossági 
idővel jellemezhető. Tény, hogy a jelenleg 
alkalmazott raktározási módszerek a stabi
litás szempontjából nem optimálisak. A 
szilárd fázisban tárolt minták fajlagosan 
nagy felülettel rendelkeznek, gyakran olaj
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szerű amorf filmbevonatként helyezked
nek el a tárolóedény falán, míg a DMSO- 
ban tárolt minták valószínűleg még ennél 
is sebezhetőbbek.

A ComGenex -  felismerve ezt az igényt 
-  komoly erőfeszítéseket tesz kb. 200 000 
molekulából álló könyvtára lejárati idővel 
való jellemzésére. A HT mérési és predik- 
ciós módszereket kombináló, stabilitás- 
becslő rendszer abból indul ki, hogy a 
bomlási folyamatok elsődlegesen termikus 
jellegűek. Hőkezelt mintákon a bomlást 
HPLC analitika bevonásával követve a fő
komponens koncentrációjának változásá
ból a bomlási állandó az adott hőmérsékle
ten számolható (elsőrendű kinetikai mo
dell). Ezt a mérést több különböző hőmér
sékleten végezve a bomlási állandó hőmér
sékletfüggése (Arrhenius-egyenes) megha
tározható. Az Arrhenius-paraméterek is
meretében a bomlás sebességét alacso
nyabb hőmérsékleten is becsülhetjük.

Az első tapasztalatok egy 3 000 elemű 
vegyületkönyvtár vizsgálatából születtek.

(Prága, 2000. augusztus)

A 14. Nemzetközi Vegyész és Folyamat- 
Mémöki CHISA 2000 Kongresszus az Eu
rópai Vegyészmérnöki Szövetség Vegyész
mérnöki Oktatási Bizottságának közremű
ködésével oktatási fórumot szervezett, ahol 
a világ számos országából neves előadók 
mondták el gondolataikat, helyzetelemzé
süket és javaslataikat a 21. század, a harma
dik évezred vegyészmérnök képzéséről. 
Arra kerestek választ, hogy a jövő kihívása
inak, a társadalom elvárásainak hogyan tud 
megfelelni az oktatás. Mit kell fejleszteni, 
változtatni a tantervekben, a tananyagok
ban. Hangsúlyt kapott a fenntartható fejlő
dés technológiáinak oktatása is. Az Oktatá
si Bizottság ülésén előadás hangzott el „A 
fenntartható fejlődés technológiáinak okta
tása a vegyészmérnök képzés tanterveiben 
Magyarországon” címmel.

A fórumon J.E. Gillett (Egyesült Király
ság) előadásában összefoglalta az elnökle
tével működő EFCE Oktatási Bizottsága 
elmúlt 10 évi munkáját, amelynek egyik 
eredménye egy vezérfonal kidolgozása volt 
a vegyészmérnöki tantervek számára. Ki
emelte a biztonság-, egészség- és környe

A mérésszám csökkentése érdekében egy 
könyvtár jellemzését a fenti munkaigényes 
módszerrel csak egy reprezentatív minta
készleten végezzük, majd az eredményeket 
szerkezeti hasonlóság alapján a könyvtár 
egyéb tagjaihoz is hozzárendeljük.

A távlati cél az, hogy összefüggést talál
junk a stabilitás és a szerkezet között, ami
nek segítségével elérhető az is, hogy már a 
könyvtártervezési fázisban is figyelembe 
lehessen venni a stabilitási, eltarthatósági 
szempontokat.

Végül néhány további hír

A londoni Combi2000 elnevezésű konferen
cián 5 magyar prezentációval vettünk részt 
(3 előadás: Furka Árpád: Redistribution in 
split synthesis; Darvas Ferenc: Thermal 
decomposition is a new way of generating 
combinatorial libraries, in conjunction with 
HT stability investigation; Kovács László 
(Infarmatik): Rapid mapping of reaction 
condition using thermal gradient reactor in

zetvédelem (BEK) oktatásának jelentősé
gét, valamint az egy életen át tartó tanulás 
fontosságát. Ennek szerves része a mérnö
kök továbbképzése, a posztgraduális okta
tás, e célból tanfolyamok, szemináriumok 
szervezése és az egyéni szakirodalom tanu
lás. Szorgalmazta a vegyipari termékterve
zés hatásosabb oktatási módszereinek be
vezetését. Rámutatott a már korábbi petrol
kémiai, nehézvegyipari és nukleáris ipari 
fejlődés tananyagának oktatása mellett a 
gyógyszeripar, a finomkémiai iparok és az 
élelmiszeriparok fokozottabb oktatásának 
szükségességére. Mindezek fontosak a glo
bális társadalom elvárásainak, a fenntart
ható fejlődés elérésének és az életminőség 
biztosításának megteremtéséhez, illetve 
egyes országokban fenntartásához.

D.J. Bricknell (Belgium) „A fenntartható 
ipari fejlődés: mítosz vagy realitás” című 
előadásában a fenntartható fejlődés társa
dalmi-gazdasági fogalmának eredetét, gya
korlati és politikai megjelenítését tárgyalta 
a vegyipar által és a gyakorlati vegyészmér
nöki munkában. Integrált programot szor
galmazott a globális partnerség érdekében,

synthesis of scaffold libraries; 2 poszter: 
Dibó Gábor: Two-dimensional overpres
sured layer chromatography, ill. Wéber Csa
ba és mtsai (Richter): Combinatorial solid 
phase synthesis of quinazoline library hav
ing potentially selective al,A-adrenoceptor 
blocking activity). Az idén kombinatorikus 
kémiai tárgykörben második ízben megren
dezett Gordon konferencián (II Ciocco, 
Olaszország) felkért előadó volt Darvas Fe
renc (Stability prediction for combinatorial 
libraries based on directed decomposition), 
továbbá Donnán György (ComGenex) Osa- 
kában a 10. Japán Kombinatorikus Fókusz
csoport (10th JCCF) szimpóziumán számolt 
be egy új kiaknázandó területről (Synthesis 
and utilization of combinatorial libraries 
containing photoactivatable structural units).

Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy hama
rosan megjelenik Bata Imre és Hennecz 
István (Chinoin) monográfiája a kombina
torikus kémiáról a Kémiai Újabb Eredmé
nyei sorozatban.

Donnán György-Frank Judit

amely a gazdaságilag megvalósítható, társa
dalmilag igazságos és ökológiailag egészsé
ges fejlesztés vezérfonalára épül fel. A part
nerség az ipar, a tudomány, a kormányzat 
és a közvélemény között működjön a hala
dás és a jó közérzet érdekében. Rámutatott 
az innováció jelentőségére is. Az innová
ció nemcsak a termékekben és az ipari fo
lyamatokban jelenjen meg, hanem az in
tézmények munkájában is. Jobban kell dol
goznunk a tisztább és biztonságosabb tech
nológiák megvalósításáért a fenntartható 
fejlődés programja szerint. A gazdasági 
környezet hajtóerejére és ösztönzésére tá
maszkodva a vegyipar vezetőinek kocká
zatok árán is kellő időben kell a fejleszté
seket megvalósítani. Eközben az egyetemi 
oktató és kutató- munkában, a kutatások 
vezetésében a múltról sem szabad megfe
ledkezni, hívta fel a figyelmet az előadó.

J. Horák (Cseh Köztársaság) „A kémiai 
eljárások biztonsága -  kihívás a vegyész
mérnök oktatás számára” című előadása fog
lalkozott a veszély-elemzés vizsgálatának 
fontosságával a vegyészmérnökképzésben. 
Javasolta a „safety engineering” (biztonsági 
mérnökség) specialistáinak kiképzését.

P. Burián (Cseh Köztársaság) „Az infor
mációs rendszerek, globalizáció, integrá
ció, tudásalapú továbbképzés és oktatás” 
című előadásában az internet használatára 
és lehetőségeire hívta fel a figyelmet a ve
gyészmérnökképzésben. Kitért a fenntart-

BESZÁMOLÓ RENDEZVÉNYEKRŐL

Új irányzatok a vegyészm érnökképzésben nemzetközi 
kitekintésben
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hatóság gazdasági szempontjainak figye
lembe vételére is a vegyiparban a globali
záció és integráció irányzatai mellett.

A. Azapagic, S. Perdan és R. Clift (Egye
sült Királyság) „A fenntartható fejlődés 
oktatása a vegyészmérnök hallgatók szá
mára” című előadásukban rámutattak, 
hogy a tananyagnak a komplexitást kell biz
tosítani a társadalmi, műszaki-gazdasági és 
környezetvédelmi szempontok együttes al
kalmazása terén. Hangsúlyozták a hulladé
kok újrahasznosításának, feldolgozásának 
jelentőségét a tananyagokban.

D.C. Shallcross, J.L. Gravina és D.G. 
Wood (Ausztrália) „Vegyészmérnök oktatás: 
tud-e egy tízéves kísérlet elmozdulást nyúj
tani a jövő számára” című előadása új érde
kes elgondolásokkal gazdagítja a vegyész
mérnökképzést. A szerzők szerint a 100 éves 
múltra visszatekintő diszciplína elvesztette 
vezető szerepét a mérnökségek között. A 
hallgatók a vegyészmérnök diszciplínán kí
vül nem kaptak megfelelő kitekintést és kel
lő ismereteket az egyetemen, ezért az új kor
nak megfelelően a kombinált fokozatú ve
gyészmérnökképzés bevezetésével kívánják 
ismét elérni a vegyészmémökség vezető sze
repét az ausztrál oktatók. A Melboume-i

Egyetemen 12 éve folyó kísérlet abból indul 
ki, hogy a „Cultural Change” a vegyészmér
nökképzésben igényli, hogy a képzés a jog, 
a művészetek, a kereskedelem, a tudomá
nyok és az informatikai technológia felé is 
forduljon, amelyet a kombinált kettős foko
zatot szerző képzéssel vélnek elérhetőnek. 
Ismeretes, hogy a mérnökök számára a jogi, 
az iparjogvédelmi, menedzseri ismeretek, 
tudás sok munkakörben nélkülözhetetlenné 
váltak. Erre Ausztráliában idejében és hang
súlyosan nemcsak felfigyeltek, hanem a kor 
kihívásainak, elvárásainak megfelelően fej
lesztették képzésüket olyan elképzeléssel is, 
hogy a nagyobb terjedelmű jogi ismeretek
kel kombinált vegyészmérnöki oktatás idő
tartama 6 éves legyen.

S.M. Lemkowitz, G.H. Hannsen, G.K. Ko- 
revaar és G.H. Lameris (Hollandia) „A fenn
tartható fejlődés bevezetése az egyetemi 
oktatási és az ipari vegyészmérnöki gyakor
latba” című előadásukban rámutattak arra a 
tényre, hogy az utóbbi időben a jövőtől va
ló félelem a fejlett és a fejlődő országok 
számára egyaránt központi kérdéssé vált. 
1975 óta a Delfti Műszaki Egyetem Ve
gyészmérnöki Karán olyan hatásos progra
mokat fejlesztettek ki, amelyek az ipari tár

Az MKE Veszprémi csoportjának 50 év es  em lékülése
(Veszprém, 2000. novem ber 24.)

Az MKE és a MTESZ helyi szervezetének 
rendezésében jubileumi emlékülést tartot
tak. Megnyitójában Bakos József profesz- 
szor, elnök a kémia és a vegyipar mai és jö
vőbeni feladatait taglalta. A tudományos 
program Markó László akadémikus, „Őriz
zük meg a tudomány szépségét” című elő
adásával kezdődött, majd szemelvények 
következtek a helyi egyetemeken folyó 
munkáról (nem sajtóhiba, hiszen a Veszp
rémi Egyetem mellett a Műszaki Kémiai 
Kutató Intézet is egyetem, a Kaposvári 
Egyetem része). A régió nagyvállalatainak, 
a Huntsman Corporation Hungary Rt.-nek 
(volt Nitroil), a Nitrogénművek Rt.-nek, a 
Nitrokémia 2000 Rt.-nek a felső vezetői a 
cégek jelenéről és távlati elképzeléseiről 
beszéltek. Hlavay Józsefe minden témakör 
legfontosabb részét képező kutatás-fejlesz
tés minőségbiztosításáról tartott előadást.

Ezután kitüntetések átadására került sor. 
1977-ben a Megyei Csoport elnöksége 
„MKE Veszprém megyei Emlékplakett” ki
tüntetést alapított. A jubileumi emlékülés 
alkalmával a kimagasló egyesületi tevé
kenység honorálására az elnök a következő 
személyeknek nyújtott át emlékplaketteket:

Dr. Deák Gyula, a kémiai tudomány kan
didátusa, egyetemi docens, a Veszprémi 
Egyetem volt rektor-helyettese, az Ásvány
olaj és Széntechnológiai Tanszék volt tan
székvezetője, a Magyar Kémikusok Egye
sülete országos elnökségének és intézőbi
zottságának volt tagja. A Magyar Kémiku
sok Egyesülete Veszprém megyei szerveze
tének elnökeként nagyon nehéz időszakban 
tevékenykedett, hogy a fiatalok minél széle
sebb körét vonja be az egyesületi munkába.

Dr. Drozda Tamás, a Huntsman Corpora
tion Hungary Rt. elnök-vezérigazgatója két 
éve az üzemi csoport elnökeként szervezi 
az egyesületi munkát. Az elmúlt években a 
Várpalotai Vegyészeti Múzeum, a Veszpré
mi Egyetem Finomkémiai alapítványa, a 
Veszprémi Egyetem Intézményi Tudomá
nyos Diákköri Konferenciái, továbbá a Me
gyei Kémikus Egyesülete anyagi támogatá
sával nagyban hozzájárult a szervezeti mű
ködés fenntartásához.

Dr. Horváth Attila, a kémiai tudomány 
doktora, a Veszprémi Egyetem Általános 
és Szervetlen Kémia Tanszékének tanszék- 
vezető egyetemi tanára. A Magyar Kémi
kusok Egyesülete Komplexkémiai szakbi

sadalom igényeinek megfelelően a kezdeti 
biztonság-, egészség- és környezetvédelem 
oktatását továbbfejlesztve a fenntartható 
fejlődés bevezetését szolgálják. Ennek ke
retében műszaki menedzsereket nevelnek, 
nemcsak elméleti, hanem gyakorlati okta
tás keretében is.

Érdekes volt Lemkowitz és társszerzői,
H.S. Pasman és B.A. Schupp (Hollandia) 
előadása is a biztonság-, egészség- és kör
nyezet és a társadalom kérdéseiről a ve
gyészmérnök-képzés és az ipari gyakorlat 
számára, amely szintén a Delfti Műszaki 
Egyetem Vegyészmérnöki Karán e téma
körben már 25 éve folyó oktatásról, beleért
ve oktatás-módszertani kérdésekről adott 
tájékoztatást a kongresszus résztvevőinek.

A vegyészmérnökképzés fejlesztési irá
nyait jól tükrözik az előadások. Hazánkban 
talán sokan nem értenek fentiekkel min
denben egyet, mert egyesek inkább a kémi
ai alapok megerősítésének törekvéseit vár
ták. Gondoljunk azonban arra, hogy a fen
ti előadások nem a vegyészek, hanem a ve
gyészmérnökök oktatásával foglalkoztak a 
harmadik évezred igényeinek megfelelve.

Szebényi Imre

zottságának elnökeként sikeresen szervezi 
1994-től az országos szintű Komplexkémi
ai Kollokviumokat. 1970-től iskolateremtő 
munkát végzett tudományos diákköri té
mák irányításában. 1991 és 1999 között az 
egyetem Tudományos Diákköri Tanácsá
nak elnökeként meghatározó szerepet ját
szott a Veszprémi Egyetem diákköri konfe
renciájának szervezésében.

Dr. Marton Gyula, habilitált egyetemi ta
nár, a kémiai tudomány kandidátusa, jelen
leg a Mérnöki Kar dékánja. A Magyar Ké
mikusok Egyesületének Műszaki Kémiai 
Szakosztályának elnökségi tagjaként, a Kö
zép-Dunántúli Innovációs Tanács elnöke
ként sokat tett a hulladék-hasznosítási 
szemlélet kialakításában. Több sikeres 
nemzetközi konferencia szervezője, a 
Vegyipari Műveleti Szakosztályunk elnöke.

Dr. Papp Sándor, a kémiai tudomány dok
tora, egyetemi tanár, 1990-1994 között or
szággyűlési képviselő. Az Országgyűlés 
Környezetvédelmi Bizottságának alelnöke- 
ként, az MTA Környezeti Kémiai Bizottságá
nak és Környezettudományi Bizottságának 
tagjaként jelentős szerepet töltött be a kör
nyezeti problémák társadalmi megismerteté
sében, a környezetpolitika stratégiai kidolgo
zásában. 1985-1990 között a veszprémi szer
vezet elnökeként és az országos elnökség 
tagjaként vett részt az egyesületi munkában.
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Dr Sisak Csaba, a kémiai tudomány 
kandidátusa, a Kaposvári Egyetem Műsza
ki Kémiai Kutató Intézetének tudományos 
osztályvezetője. 1994-től eredményesen 
szervezi az intézet egyesületi munkáját az 
elnöki és titkári feladatok ellátásával, több 
nemzetközi rendezvény szervezője.

A neves jubileumra a Veszprém Megyei 
Csoport szép kiállítású évkönyvben (meg
tekinthető a Csoportnál és a Titkárságon) 
mutatta be nemcsak az 50 év történelmét, 
de rengeteg adatot, információt és neveket 
is a működésről.

Az Analitikai Szakosztály Termoanalitikai Szakcsoport ü lése
(B u d a p est, 2 0 0 0 . d e c e m b e r  13 .)

A napirenden két előadás szerepelt.
Madarász János, a BME Általános és 

Analitikai Kémia Tanszékének kutatója ki
lenc hónapot Japánban töltött a Suzuki 
Alapítvány támogatásával és az ott végzett 
munkájáról, az elért eredményekről tartott 
beszámolót (Madarász János, Bombicz 
Petra, Masayuki Okuya és Shoji Kaneko: 
Tiokarbamidos fémkomplexek termikus 
bomlásának vizsgálata, különös tekintettel 
vékony szulfidrétegek porlasztásos pirolí- 
zissel való előállítására). Az előadó el
mondta, hogy félvezető tulajdonságú vé
kony fém-szulfidrétegek már 1954-ben fel- 
használásra kerültek az első Cu,S/CdS ala
pú napelemben, amelynek végső tökélete
sítését elkerülhetetlen stabilitási problé
mák ugyan megakadályozták, de további 
összetett fém-szulfidok és fém-szelenidek 
(pl. CuInSe2) kipróbálása napjainkban is 
folytatódik. Különösen közönséges fémek
ből (pl. Cu, Sn, Zn stb.) porlasztásos piro- 
lízissel olcsón előállítható szulfidrétegek 
lennének előnyösek. Ezekhez leggyakrab
ban a kéntartalmú tiokarbamidot oldják fel 
a fémsók vizes oldatában, amelyet aztán 
egy forró szubsztrátum felületére porlaszt
va pirolizálnak, hogy megfelelő minőségű 
szulfidrétegeket nyerjenek.

Az előadásban ismertetett vizsgálatok
ban a termikus bomlási folyamatokat a pi- 
rolízises oldatokból előzetesen leválasz
tott, pontosan ismert összetételű és szerke
zetű tiokarbamidos fémkomplexek 
([Cu2(tu)6]Cl2-2H20  (1), ZnCl2(tu)2 (2), 
Sn2Cl4(tu)5-2H20  (3), és SnCl2(tu) (4), 
ahol tu = tiokarbamid), mint szilárd mo- 
dellvegyületek segítségével tanulmányoz
ták egy lassabb, de állandó felfűtést nyújtó 
szimultán mérő termogravimetriás és diffe
renciál termoanalízises (TG-DTA) mérő- 
berendezésben és álló levegő atmoszférá
ban. A bekövetkező tömegváltozások és 
hőeffektusok követésén túl, a különböző 
hőmérsékleten keletkező maradékokat 
röntgendiffrakciós (XRD) fáziselemzésnek

is alávetették. így azt állapították meg, 
hogy a szulfidképződés már a tiokarbami
dos fémkomplexek első bomlási lépésé
ben, 200-300 °C között lejátszódik, de azt 
még egyéb szerves anyagmaradványok 
szennyezik, amelyek zöme általában 400- 
500 °C között ugyan kiég, de egyúttal ak
kor már, sajnos, a szulfidok részleges oxi
dációja is megindul.

Szerencsére a tényleges porlasztásos pi- 
rolízis körülményei között a szerves bom
lástermékek eltávozása intenzívebb volt, 
mint a termikus vizsgálatokban, így sike
rült viszonylag elfogadható minőségű 
Cu2ZnSnS4 és Cu2SnS3 összetételű, sztan- 
nitszerkezetű filmeket nyerniük porlasztá
sos pirolízissel. A filmek további vizsgála
ta még folyamatban van.

Második napirendi pontként Pöppl Lász
ló (ELTE), Földvári István (MTA SZFKI) 
és Várhegyi Gábor (MTA AKKL) tartottak 
előadást a „Bi2Te05 + Vi 0 1 <-> Bi2TeOé 
oxidációs reakció tanulmányozása” címmel.

A nemlineáris optikai tulajdonságokkal 
rendelkező bizmuttellurit Bi^TeO, fotoref- 
raktív tulajdonságainak felfedezésével ke
rült ismét az érdeklődés középpontjába. Ho
mogén, kiváló minőségű Bi2Te05 egykris
tály olvadékból növeszthető. A kristálynö
vesztés összetett technológia, amelynek si
kere az egyes lépések termodinamikai és ki
netikai jellemzőinek megismerésén múlik.

A Te02-alapú kettős oxidoknál nagyon 
fontos kérdés a tellúr oxidációs állapota. 
Általában jellemző, hogy a Te 4+ töltésű 
szobahőmérsékleten, valamint az olvadás
pont közelében. A két hőmérséklet között a 
Te6+ a stabil forma. Az 1:1 Bi20 3-Te02 
rendszert tekintve a teljesen oxidált 
Bi2Te06 termodinamikailag stabil 550 °C 
és 700 °C között. Ez azt jelenti, hogy az ol
vadékból (906 °C) növesztett Bi2TeOs egy
kristály hűlése során keresztülhalad azon a 
hőmérsékleti tartományon, ahol az oxidá
ciós, valamint az azt kísérő összetétel- és 
szerkezeti változások lejátszódnak.

Következő szám unk tartalmából

Nemes András: A Cavinton és a vinkamin- Szekeres Gábor, Tömössy László és Balázs 
származékok ipari szintézisének története Tibor beszámolói a 16. ACHEMA-ról 
(e számunkból kimaradt)

mkl

Az emlékülést megelőző napokban tar
tották az Egyetemek Tudományos Diákkö
ri Pályázatainak előadássorozatát, melyen 
a legjobbak mutatták be munkáikat, bizo
nyítva, hogy milyen széles szakmai terüle
ten tudnak a fiatalok maradandót alkotni.

Körtvélyessy Gyula

A kutatás célja az oxidációs-hőbomlási 
szilárdfázisú kémiai reakció részletes tanul
mányozásán túlmenően a kristálynövesztési 
paraméterek optimalizálása volt. A vizsgála
tokat TG, DSC, TG-MS, optikai-, valamint 
pásztázó elektronmikroszkópos módszerek
kel végezték por és egykristály mintákon. Ta
nulmányozták a fűtési sebesség, az izoterm 
hőmérséklet, valamint az oxigén parciális 
nyomásának hatását az oxidációra. Előállítot
ták a teljesen oxidált Bi2Te06 tellurátot, és 
tanulmányozták hőbomlását. Bizonyították a 
reakciózóna rendkívüli összetettségét, mely 
az oka annak, hogy az egyébként diffúzió
szabályozott oxidációs reakció egyetlen el
méletileg levezetett formálkinetikai egyenlet
tel sem írható le. Ezért modell-független, 
nemlineáris paraméterbecslő eljáráson alapu
ló számítási módszerrel határozták meg a ki
netikai paramétereket 12, különböző kísérle
ti körülmények között mért TG-görbe egy
idejű kiértékelésével. A számolt kinetikai pa
raméterekkel (E, logA) a kísérleti hibán belül 
írták le a lineáris fűtési sebességgel felvett 
oxidációs-hőbomlási folyamat TG-görbéjét, 
valamint szimulálták a részfolyamatokat.

Kutatásaikat az oxidációt kísérő szerke
zeti változások meghatározásával, vala
mint a hülési periódusban lejátszódó oxi
dáció tanulmányozásával folytatják.

A két, remekül sikerült összefoglalót kö
vetően Simon Judit, a Journal of Thermal 
Analysis and Calorimetry folyóirat főszer
kesztője ismertette az újság jelenlegi hely
zetét, az elektronikus formában is megje
lent közlemények hozzáférési lehetőségét, 
és a JTAC 2001. évi publikációs terveit, va
lamint konferencia beszámolókat is tartott.

Négyévenként rendezik meg az ICTAC 
(International Conference on Thermal 
Analysis and Calorimetry) konferenciát. A 
sorozat 12. epizódját az elmúlt év augusz
tusában, Koppenhágában tartották. Ma
gyarországot egy maroknyi lelkes csapat 
képviselte. Az ott szerzett tapasztalatokról 
és -  szűkös -  lehetőségekről a szakcsoport 
ülésének lezárásaként Liptay György pro
fesszor tartott rövid ismertetőt.

Novák Csaba

Papp Sándor: Válogatott fejezetek a kör
nyezeti kémia legújabb eredményeiből
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BESZÁMOLÓ NEMZETKÖZI SZERVEK 
ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETÜNKET 
ÉRINTŐ ÜLÉSEIRŐL________________

A (FECS) Környezet é s  Kémia Divíziójának ülései
(L ondon , 20 0 0 . m á rc iu s 4 .; P o rto , 20 0 0 . au g u sztu s 2 7 .)

Az üléseken Egyesületünk képviseletében 
Rédey Ákos vett részt.
2000. március 4.
FECS/DCEnv ülés (London)

Az ülés megnyitását követően az alábbi 
fontosabb napirendi pontok kerültek meg
tárgyalásra:
1. A FECS kémia és környezet bizottságá

nak a honlapja elkészült és az elnök rö
viden ismertette annak felépítését.

2. A „ 7th FECS Conference on Chemislry 
and the Environment: Metál Speciation 
in Aquatic Environment" konferencia 
előkészületeit tárgyalták meg (Porto, 
Portugália, 2000. augusztus 27-30.).

Prof. Maria Teresa beszámolt arról, 
hogy 22 országból, 84 intézményből 
mintegy 108 előadó jelentkezett a konfe
renciára, és az előadások anyagát az Envi
ronment Science and Pollution Research 
(ESPR) folyóiratban megjelentetik.

3. Az ESPR folyóiratban a kémia és kör
nyezetvédelem témakörben összefoglaló 
jelentések jelentek meg (Ramon Mestres, 
Spanyolország; Rédey Ákos, Magyaror
szág) és további tanulmányok vannak 
előkészítésben Görögország és Oroszor
szág vonatkozásában.

4. Úri Geller, University of Haifa (Izrael) 
átfogó jelentést adott a „ Chemistry and 
Environment Working Group" munkájá
ról, és összefoglalta a tagországokban fo
lyó környezeti kémia oktatásának tapasz
talatait. A munkacsoport tagjai hangsú

Az ülésen Fonyó Zsolt munkabizottsági 
tag mellett Friedler Ferenc vett részt, aki 
Jedlovszky Pált helyettesítette. (Jedlovszky 
Pál a közeljövőben vissza kíván vonulni a 
munkabizottságból).

Az EFCE Folyamatmérnöki Munkabi
zottsága az 1999-ben Budapesten megszer
vezett ESCAPE-9 Konferencia végső jelen
tését és a MB ülés jegyzőkönyvét nemcsak 
elfogadta, de külön megdicsérte a konfe
rencia tudományos színvonalát és zökkenő- 
mentes lebonyolítását. Általában mondha
tó, hogy a budapesti szimpózium szakmai

lyozták, hogy a környezet kémia oktatá
sát a graduális képzésben erősíteni kell.

5. Prof Pietro Tundo (Olaszország) ismertet
te az egyetemközi „kémia és környezet” 
konzorcium munkáját, és beszámolt a 
konzorcium tagjai által végzett munkáról.

6. Javaslat fogalmazódott meg, hogy éven
te nemzeti jelentés készüljön a kémia 
oktatásáról minden tagországban.

7. Javaslat hangzott el „légköri kémia és 
légszennyezés" albizottság felállításáról, 
azzal a célkitűzéssel, hogy a tagorszá
gok közötti környezeti kutatást és okta
tást elősegítse, nemzetközi rendezvénye
ket szervezzen, és európai uniós pénz
ügyi alapoknál pályázzon.

2000. augusztus 27.
FECS/DCEnv ülés (Porto)

Az ülés megnyitását követően az alábbi
napirendeket tárgyalta a bizottság:
1. A „ 7th FECS Conference Metál Specia

tion in the Aquatic Environment" konfe
rencia programját ismertették.

2. John Holdért a bizottság titkárnak meg
választotta az elkövetkező hároméves 
periódusra.

3. Prof. Panos beszámolt a 8th FECS 
Conference előkészületeiről, mely 2002- 
ben, Athénban kerül megrendezésre.

A konferencia témakörei az alábbiak 
lesznek az eddigi jelzések alapján:

-  levegőminőség
-  vízminőség, és üledékek kezelése
-  talajminőség és remediáció

és technikai rendezése kivívta a munkabi
zottság és a résztvevők teljes elismerését.

A firenzei ESCAPE-10 Konferencia hét 
fő szekciójában 115 előadás hangzott el és 
95 poszter került bemutatásra, ezek jól tük
rözték a témakörök 2000. évi fejlődését. 
Tájékoztatást kaptak az ESCAPE-II házi
gazdáitól (Dánia) a tervezett tudományos 
programról és a konferencia gazdálkodási 
terveiről. Döntés született a kiemelt téma
körök mellett a konferencia helyszínéről 
(Kőiding, Fyn szigetén), továbbá magyar 
szempontból megemlítendő, hogy Fonyó

-  antropogén kémia
-  környezetmenedzsment
-  környezeti kémia oktatása
-  olimpiai játékok és a környezet
-  régészeti emlékek megőrzése.

4. A munkabizottság elnöke, Allan Astrup 
Jensen ismertette a munkabizottság 
munkarendjét, melyet a bizottság egy
hangúlag elfogadott.

5. A munkabizottság megállapodott, hogy a 
„ 9th FECS Conference on Chemistry and 
the Environment” rendezvényt 2003 júni- 
usában/jűliusában Moszkvában rendezik 
meg. A konferencia előzetes megnevezé
se „kémiai stressz városi környezetben”.

6. A munkabizottság elnöke beszámolt ar
ról, hogy az oktatási albizottság eddig 
pénzügyi támogatás hiányában még nem 
tartott ülést, de az elképzelések szerint az 
alapító ülést 2001-ben tartják Portugáliá
ban az ECRICE rendezvénnyel együtt.

7. Az elnök beszámolt arról, hogy a Universi
ty of Ismaila a munkabizottsággal együtt 
szeretne dolgozni a tengeri szennyeződé
sek területén, és 2002-ben konferenciát kí
vánnak rendezni Sharm el Sheikh-ben.

8. Javaslat hangzott el környezetkémia 
konferencia szervezésére 2001 szeptem
berében Tartu-ban, vagy Tallinban, me
lyet a munkabizottság elfogadott.

9. Az elnök beszámolt az Environmental 
Science and Pollution Control folyóirat 
szervezőbizottságának a munkájáról.

A folyóirat impakt faktora 0,942, a fo
lyóirat a 15. helyen van a 126 környe
zettudományi folyóirat között.

10. A következő üléseket az alábbiak sze
rint rendezik meg:

2001. szeptember 1. Tartu, vagy Tallin, 
vagy
2001. október 5. Ciprus
Steering Committee ülés 2001. április
7., Baysenth.

Zsoltot a konferencia tudományos bizottsá
gának tagjának kérték fel.

Az ESCAPE-12 szimpózium 2002-ben 
esedékes rendezési jogát Hollandia kapta. 
A 2003-as konferencia színhelyéről Firen
zében véglegesen még nem döntöttek, de 
az előzetes szervezői feladatok ellátására a 
munkabizottság elnöke Finnország képvi
selőjét kérte fel.

A munkabizottság külön bizottságot ala
kított az évenként megrendezendő konfe
rencia költségcsökkentésének kidolgozásá
ra és a PhD hallgatók kisebb költségű rész
vételének megszervezésére.

A Munkabizottság következő ülését az ES- 
CAPE-ll konferenciához (Kolding, Dánia, 
2001. május 27-30.) kapcsolódóan tartják.

Az Európai V egyészm érnökszövetség (EFCE) Computer 
Aided P rocess Engineering munkabizottsága ü lése
(F iren ze , 20 0 0 . m á ju s 7.)
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A Nemzetközi E gyesülés a Szociális Biztonságért 
(Internationale Vereinigung für Soziale Sicherheit - IVSS) 
Kémiai Szekciójának taggyűlése
(F ran kfu rt am  M ain , 2 0 0 0 . m á ju s 2 5 .)

Az ülésen Egyesületünk képviseletében 
Perjési Zsolt vett részt. A rendezvényen a 
szekció elnöksége összefoglaló tájékozta
tást tartott az 1997-2000 közötti időszak- 
ban végzett munkáról, a szakmai munka- 
csoportok tevékenységéről, és a szekció 
2003-ig tervezett tevékenységéről.

Az elnökség külön elismerését fejezte ki 
a Magyar Kémikusok Egyesületének azért 
az eredményes közreműködésért, amit a 
szekció 1998. évi Budapesten nagy sikerrel 
tartott nemzetközi kollokviuma szervezésé
ben és lebonyolításában fejtett ki.

A taggyűlés résztvevői a korábbi elnök
ség mandátumának lejárta miatt új elnöksé
get választottak.

Döntés született arról is, hogy a szekció 
következő nemzetközi kollokviumát 2001-ben 
Toulouse-bán (Franciaország) tartják. Témái 
a munkahelyek por-, füst- és ködszennyezése 
és a megelőzés lehetőségei lesznek.

Egyesületünket Szepes László képviselte. 
Az ülésen a következő országok kémikus 
egyesületei képviseltették magukat: Ang
lia, Belgium, Cseh Köztársaság, Franciaor
szág, Írország, Izrael, Lengyelország, Lit
vánia, Magyarország, Németország, Olasz
ország, Portugália.

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.

A taggyűléssel párhuzamosan azzal azo
nos helyszínen rendezték meg a Szekció 18. 
Nemzetközi Kollokviumát. A rendezvény 
címe a következő volt: Biológiai veszéllyel 
járó munkák biztonsága. A veszélyeztetés 
megítélése, biztonsági intézkedések.

Megnyitó: Dr. Hoskins, az IVSS elnök
ségének elnöke 

Fő témái:
1. A biológiai tényezők (baktériumok, ví

rusok, paraziták, gombák) osztályba so
rolása.

2. Biológiai kockázatokkal járó művelete
ket alkalmazó létesítmények és intézmé
nyek biztonságos működtetése.

3. A megelőzés gyakorlati megoldása
4. A tárgykört érintő nemzeti és nemzetkö

zi szabályozás helyzete.
A témaválasztás aktualitását alátámasztot
ta, hogy csak Németországban 350 mun
káltatónál 10 000 fő van kitéve biológiai

1) A DivCEd 1999. évi ülésén felvetődött 
néhány kérdéssel kapcsolatos újabb fej
lemények.
a) Együttműködés a IUPAC Kémiaokta

tási Bizottságával a IUPAC szerveze
ti megújulása után.

b) Új spanyol/angol nyelvű módszertani 
folyóirat indítása: Revista de Educa- 
cion de la Ciencias (Journal o f Sci
ence Education, Colombia). A folyó
irat honlapjának címe a világhálón: 
http://www.colciencias.gov.co/rec

kockázatoknak, Németországban nagyobb 
baleset a tárgyhoz tartozó okból nem volt. 
27 előadás hangzott el. Az előadók orszá
guk szerinti megoszlása:

Németország: 13
Franciaország: 8
Svájc: 3
UK: 2
Ausztria: 1

Az elhangzottak összecsengtek az Európai 
Közösség Tanácsának 1990. június 28-án 
kelt, a biológiai tényezők hatásának kitett 
munkavállalók védelméről szóló 90/679/ 
EGK számú irányelvében, valamint az ezt 
módosító 93/88/EGK, 95/30/EK, 97/59/ 
EK, illetve 97/65/EK irányelveiben foglal
takkal és az ezekkel összeegyeztethető ha
zai szabályozást tartalmazó 2000. április 1- 
jén hatályba lépett 61/1999. (ХП.1.) EüM 
rendelettel bevezetett szabályokkal.

Az IVSS Kémiai Szekciójának a tárgy
körrel foglalkozó munkacsoportja által ki
adott szakmai tájékoztató füzeteket Perjési 
Zsolt hasznosításra eljuttatta a „Fodor Jó
zsef’ Országos Közegészségügyi Központ 
szakmailag illetékes vezetőihez.

A 9. sz., a jellemzők mérésének szabvá
nyosításával foglalkozó projektet prof. de 
Silva vezeti, aki négy jellemző mérési 
szabványának kidolgozására kért vállalko
zókat. A falsúrlódás mérése csoportba je
lentkezett Kása Levente.

A 2000.05.29-én kezdődött konferencia 
a plenáris és poszter előadásokon kívül 28 
szekcióban folyt. Összesen mintegy 300 
előadás hangzott el. Az „L. Kása, A. 
Verba: Rheologic and Flow Properties of 
Fluidized Búik Solids" c. előadást a 13. 
szekcióban, 30-án tartotta meg képvise
lőnk. Június 1-én 5 műhelyben összegez
ték a tapasztalatokat, majd üzemlátogatá
sokra került sor.

2) A DivCEd 1999. évi tevékenységéről 
készült jelentés áttekintése.

3) A DivCEd honlapja a számítógépes vi
lághálón. www.chemsoc.org/networks/ 
enc/fecs/fecschemedu.htm

4) A FECS 1999. évi jelentése.
5) DivCEd elnöki beszámoló (Dr. M. 

Gagan, UK).
a) a FECS Intézőbizottsági ülése;
b) Dr. Giovanni Villani levelének ismerte

tése új, kísérleti, kémiaoktatási prog
ramról: „Multimédiái Science Educa
tion: A Pilot Project on Chemistry".

Információ/e-mail: villani@icqem.pi.cnr.it

Európai V egyészm érnökszövetség (EFCE) S zem csés  Szilárd 
Anyagok Mechanikája Munkabizottsága (WPMPS) ü lése
(2 0 0 0 . m á ju s  2 8 .)

Az ülést a „The 3rd Israel Conference fór  
Conveying and Handling o f Búik Solids" c. 
konferencia előtti napon tartották a konfe
rencia helyszínén. Az ülésen Egyesületünk 
képviseletében Kása Levente vett részt.

Az ülésen dr. J. Novosad elnökölt, és vi
ta után az alábbi határozatokat hozták: 

2001-ben a Munkabizottság Nümbergben, 
a PARTEC 2001 (március 27-29.) konferen
ciához kapcsolódva tartja következő ülését.

Az 1. sz., siló projektet prof. Rotter veze
ti, a csatlakozók a www.efce.cz honlapon 
szólhatnak hozzá az alap-javaslatokhoz.

A 3. sz., falsúrlódás projektet prof. de 
Silva vezeti, előkészületként homok-acél pá
rosítással történt mérés a Telemark Institut- 
ban, és a BME Vegyipari Géptan Tanszékén. 
Az eredmények jó egyezést mutattak.

A 7. sz., terminológia projektet L. Bates 
vezeti, a helyszínen kiosztott anyaghoz 
interneten kér hozzászólásokat.

A 8. sz., egyszerű, ipari nyírási technoló
giával foglalkozó projektet L. Bates vezeti, 
aki a Johanson készülék mellett foglalt ál
lást. Újabb anyagok szétküldését vállalta.

A FECS Oktatási Divízió (DivCEd) ü lése
(P rá g a , 2 0 0 0 . jú n iu s  19 .)
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6) Jelentés az Európai Kémiai Tematikus 
Hálózat (European Chemistry Thematic 
Network, ECTN, www.cpe.fr/ectnt mű
ködésének első periódusáról.

Az ECTN sikeresen lezárta az EU által tá
mogatott működésének első szakaszát. A 
munka több munkacsoportban folyt, ame
lyek a következők: Safety group, Communi
cation and other transferable skills group, 
Environment group, Catalysis group, Post- 
university group, Image o f chemistry group, 
Core practical skills group, Continuation of 
Core chemistry group. Ez utóbbi munka- 
csoport az oktatási miniszterek Bolognai 
Nyilatkozatával kapcsolatban arra hívta fel 
a figyelmet, hogy a nemzeti képviselők az 
oktatási kormányzatnál szorgalmazzák a 
rugalmas kimeneteket a meglehetősen egy
szerű 3 év (BSc) + 2 év (MSc) kimeneti sé
mával szemben.

Újabb EU támogatás esetén további 
munkacsoportok létesítésére érkeznek ja
vaslatok. Ezek a Green and sustainable 
chemistry, Multimedia, Open and Distance 
learning és Food chemistry.

A http://europa.eu.ont/en/comm/dg22/ 
tests/ címen olyan program érhető el, amely
nek segítségével a kémiai ismeretek önellen
őrzésére van lehetőség. A többválasztós kér
déseken alapuló felmérést három szintre dol-

Egyesületünk képviseletében Náray-Szabó 
Gábor, a FECS Komputeres Kémia Munka- 
bizottságának elnökeként tagja a Végrehaj
tó Bizottságnak, valamint a MKE küldötte a 
közgyűlésen és Antal Istvánná mint a FECS 
egyik főtitkára vett részt az üléseken. Októ
ber 5-én a FECS tagegyesületei mintegy 50 
képviselőjének részvételével megtartották 
az egyesületi elnökök értekezletét, amelyen 
Kálmán Alajos előadást tartott a közép- és 
kelet-európai régió tagegyesületeinek a 
FECS jövőjét illető elképzeléseiről és a 
FECS-szel kapcsolatos elvárásairól. Egysé
ges volt a vélemény, hogy a FECS maradjon 
továbbra is egyesületek szövetsége (nem 
egyéni tagok szövetsége), anyagi alapok lét
rehozásához mérsékelt tagdíjjal hozzájárul
nak a tagegyesületek, és támogatják az eu
rópai szakirodalom erősítését. Elnökünk 
megfontolásra javasolta a Nemzetközi Krisz- 
tallográfiai Szövetség tagdíjfizetési és kép
viseleti rendszerét, amely szerint különböző 
fizetési kategóriákba sorolták a tagegyesü
leteket, amelyek a kategóriájuknak megfe
lelő létszámmal képviseltethetik magukat a

gozták ki: 1) a 16+ korosztály; 2) az egye
temre belépő tanulók; 3) az egyetemi alap
képzést elvégző hallgatók számára (fizikai és 
szerves kémiából).
7) A divízió határozott az elnök és alelnö- 

kök megválasztásának rendjéről és ezt a 
tevékenységét gyakorolta is, amelynek 
eredményeként Dr. Peter Childs (Uni- 
versity of Limerick, Írország) vette át 
Dr. Onno de Jong (Hollandia) alelnöki 
megbízatását.

8) Az 5. ECRICE (Ioannina, Görögország,
1999.) kapcsán életre hívott elektronikus 
kémiaoktatási folyóirat (CERAPIE) 1. 
évfolyamának 1-3. száma megjelent. A 
folyóirat szerkesztése 2001-ben is folyta
tódik, ennek során a konferencia előadá
sok mellett új közlemények megjelente
tését is tervezi a szerkesztőbizottság.
A folyóirat címe: http://www.uoi.pr/conf- 

sem/cerapie
9) 2.ECCE / 6.ECRICE

A DivCEd által gondozott következő 
konferencia az egyesített ECCE+ECRICE 
=EC(RI)CE, amelyre 2001. szeptember 4-
8. között kerül sor Aveiro-ban (Portugália).

A konferencia honlapjának címe: 
http://event.ua.pt/viecrce
10) A DivCEd tevékenysége az elkövetke

zendő időszakban

szervezet döntéshozatalainál. Az ülés vitái
nak elemzése után a FECS elnöke akcióter
vet készít, amit a következő végrehajtó bi
zottsági ülés, illetve a közgyűlés elé terjeszt. 
Az ülések főbb határozatai a következők:
-  Jóváhagyták az 1999. évi helsinki-i vég

rehajtó bizottsági ülés és közgyűlés, a
2000. áprilisi brüsszeli végrehajtó bizott
sági ülés, valamint az Európai Közösség 
Kémiatanácsa (EC3) novemberi ülésé
nek jegyzőkönyveit.

-  A FECS Logo regisztrálási költségeit a 
tagegyesületek összeadták, így folytatni 
kell a regisztrálási eljárást.

-  Elfogadták a következő két konferencia 
szponzorálási kérelmét:
„Pigments in Food”, Lisszabon, Portu

gália, 2002. június 11-14.,
„8th International Symposium on 

Immunological, Chemical and Clinical 
Problems o f Food Allergy”, Velence, 
Olaszország, 2001. március 11-15.
-  Munkacsoportot alakítottak Náray-Szabó 

Gábor vezetésével, Prof. Koch, Dr. 
Gagan, Prof. Júlia és a Mendeleev Kémi-

a) A Divízió továbbra is fontosnak tart
ja az ECCE és ECRICE megszerve
zését; az elkövetkezendő időszak ta
pasztalatai döntik majd el, hogy 
ezekre külön-külön, vagy összevon
va kerül sor. Az elkövetkezendő ren
dezvények egyik valószínű helyszí
ne Ljubljana (Szlovénia).

b) A Divízió ezután is folyamatosan 
gondozza a kémiai módszertani ku
tatásokat végző európai szakembe
rek névjegyzékének összeállítását.

Ez évben a Royal Chemical Society (Egye
sült Királyság) adta közre az oktatási szak
emberek névjegyzékét, amely a következő 
címen érhető el: www.rsc.org/pdf/educa- 
tion/educ002research.pdf 

Név, e-mail cím, intézmény, ország és 
fax-szám azok az adatok, amelyek össze
gyűjtését a divízió hasznosnak látja. Az 
ilyen vonatkozású hazai igényeket kérjük 
képviselőnknek jelezni az alábbi címen: 
Szepes László, ELTE KTCS, I I17 Buda
pest, Pázmány Péter sétány 1/A; tel: 209- 
05-55; fax: 209-06-02; e-mail: 

s7 e0 es@nara.chem. elte.hu 
12) A DivCEd következő ülése 

A divízió következő ülésére az EC(RI)CE 
rendezvényeihez kapcsolódva 2001. szep
temberében kerül sor Aveiro-ban.

kusok Egyesülete egy képviselőjének rész
vételével, hogy tárják fel a FECS egyéni 
tagjainak adatait tartalmazó nagy, kutatha
tó adatbázis (Directory o f European 
Chemists) létrehozásának jogi feltételeit, 
előnyeit és a felállítás anyagi vonzatát.

-  Jóváhagyták az Amerikai Kémikusok 
Egyesülete Eves Konferenciájával (ÁCS 
Annual Meeting) összevethető méretű 
FECS Konferencia létrehozását a követ
kezők szerint:

a. Az első konferencia előkészítését egy 
négytagú bizottság végzi Prof. Koch 
(GDCh) szervezésével.

b. A csoport megválasztja az elnökét.
c. A Konferenciát a csoport szervezi, de 

egy nemzeti egyesület rendezi.
d. A köztes információkat tudatják a Vég

rehajtó Bizottság tagjaival (e-mail-lel)
e. A csoport beszámol a 2001. évi Közgyű

lésnek.
-  Mivel Prof. Piacenti helyett nem találtak 

utódot a Kémia és a Kulturális Örökség 
Konzerválása Munkabizottság munkájá
nak folytatására, feloszlatták a Munkabi
zottságot.

-  Jóváhagyólag tudomásul vették a divízi
ók és munkabizottságok elnökeinek be
számolóit. Az elnök emlékeztette a kül
dötteket arra, hogy a divíziók és munka-

Európai Kém ikusegyesületek S zövetsége (FECS) végrehajtó 
bizottsági ü lése é s  közgyűlése
(Rimini, 2000. október 4. és 6.)
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Egyesületi élet

bizottságok végzik a legnagyobb munkát 
a FECS-ben az általuk szervezett konfe
renciákon keresztül. Néhányuk ebből a 
tevékenységből szert tett jövedelemre is, 
amit fiatal vegyészek részvételének segí
tésére hasznosítottak.

Az ülést a lOth European Conference on 
Mixing konferenciához kapcsolódóan tar
tották Hollandiában, amelyen a MKE kép
viselője, Gyenis János más fontos nemzet
közi elfoglaltsága miatt személyesen nem 
tudott részt venni, de írásban beszámolt a 
magyarországi szakmai helyzetről és tevé
kenységről. Ebben kiemelte a veszprémi 
Műszaki Kémiai Napok konferencián a 
munkabizottság témakörében elhangzott 
előadásokat, a különböző kapcsolódó tes
tületekben (MTA Bizottságok, munkabi
zottságok, MKE illetékes szakmai fóru
mai), kutatási és oktatási intézményekben

-  Elfogadták, hogy a következő FECS elő
adást Prof. Gerard Pascal, az Európai 
Bizottság Tudományos Kormánybizott
ságának elnöke tartsa a 2001. szeptembe
rében, Norwich-ben, az Egyesült Király
ságban megrendezendő EUROFOOD- 
CHEM XI konferencia keretében.

folyó munkát, valamint összefoglalta a 
szakterületen dolgozók nemzetközi aktivi
tását. A munkabizottság külön is megvitat
ta a holland tagszervezetben (Dutch Royal 
Society o f Chemical Engineers), valamint 
az olasz tagszervezetben (Italian Society o f 
Chemical Engineers -  AIDIC) működő 
nemzeti WPM-ekben folyó munkát. Az 
EFCE WPM mindezeket a nemzeti beszá
molókat támogatóan tudomásul vette.

Az elmúlt időszakban az EFCE WPM je
lentős előrehaladást ért el a saját internetes 
honlap létrehozásában és az EFCE „Sustain- 
able Technologies" projektjében történő

-  Határoztak a következő ülések időpont
jairól és helyszíneiről:
-Végrehajtó Bizottság ülése: 2001. áp

rilis 2-3., Brüsszel, Belgium,,
-  Végrehajtó bizottsági ülés és Közgyű

lés: 2001. október 11-12., Lisszabon, 
Portugália.

részvételében. A WPM belső munkacsoport
jai, elsősorban a Conference Committee, az 
Awards Committee, valamint az Industrial 
Commute sikeres munkákról számolhattak 
be az adott területeken. Az EFCE WPM által 
az elmúlt években elvégzett közös, iránymu
tató munkát „Mixing: Terms, Symbols and 
Units” címmel a Chemical and Biochemical 
Engineering Quartely folyóiratban publikál
ta (Vol. 14 (No. 2) pp. 69-82 (2000).

A munkabizottság következő évi ülésére 
a 4th International Symposium on Mixing 
in Industrial Processes (ISMIP4) konfe
renciához kapcsolódóan kerül sor. Helye és 
időtartama: Toulouse, Franciaország,
2001. május 14-16. A 2002. évi ülést a 
15th International Congress o f Chemical 
and Process Engineering (CHISA) konfe
rencia keretében tartják.

Európai V egyészm érnökszövetség (EFCE) 
Keverés Munkabizottsága (WPM) ü lése
(D elft, 2 0 0 0 . jú l iu s  3 .)

Nemzetközi Lakk- é s  Festékipari S zövetség  (FATIPEC) 
elnökségi ü lése
(T orino, 2 0 0 0 .)

Az elnökségi ülést a XXV. jubileumi 
FATIPEC kongresszus keretében tartották, 
melyen Egyesületünket Bognár János 
képviselte.

A kétévenként megrendezésre kerülő kon
ferencián 400 résztvevő volt jelen mintegy

30 országból. A magyar plenáris előadást 
Zrínyi Miklós tartotta „Elektromos erőtér ha
tására bekövetkező reológiai változások pig
mentált polimeroldatokban” címmel.

A következő kongresszus helyszíne 
2002-ben Drezda, Németország lesz.

A 13 országot tömörítő szövetség elnök
ségi ülésén megválasztották a következő 6 
évre az új főtitkárt, André Tuossaint urat 
Belgiumból.

A következő elnökségi ülés 2001. áprili
sában lesz Nürnbergben, az European 
Coatings Show elnevezésű kiállítás és kon
ferencia keretében.

A. I.-né
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A Cavinton és a vinkamin-származékok ipari 
szintézisének története

NEMES ANDRÁS*

A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár régi hagyománya a 
természetes eredetű, állati, illetve növényi forrásokból 
nyert gyógyszerek hasznosítása. A hagyományos népi 
gyógyszerek között fontos szerepe volt a vérnyomáscsök
kentő hatású drogoknak. A Rauwolfia fajok főzetét évszá
zadok óta alkalmazták a trópusi és a szubtrópusi népi 
gyógyászatban, mire e század harmincas éveitől a R. ser- 
pentina nevű növényből izolált rezerpint (1) mint vérnyo
máscsökkentőt bevezették. Ugyancsak vérnyomáscsök
kentő indikációval használták az anyarozsból izolált 
dihidro-ergotoxint már a negyvenes évektől. Mindkét ve- 
gyület alkaloid, és megtalálható bennük az indolváz. Ez az 
analógia vezette Szász Kálmánt és Szporny Lászlót, a gyár 
kutatóit, hogy a hazánkban is honos kis téli zöld meténg- 
ből (Vinca minor, Apocynaceae) izolált vinkamin nevű al
kaloid (2) vérnyomáscsökkentő hatását vizsgálják (1. áb
ra). A Vinca minor a hagyományos népi gyógyászatban 
mint tonicum („erősítő”), haemostaticum („vérzéscsillapí
tó”), és depurativum („vértisztító”) került alkalmazásra [1].

/. ábra. A rezerpin(l) és a vinkamin(2)

Növényi eredetű nyersanyagokból nyert molekulák, 
készítmények

A Richter Gyógyszergyár 1959-ben a világon elsőnek 
hozta forgalomba a vinkamint tartalmazó készítményét, a 
DEVINCAN-t [2]. A vinkaminnak növényből történő ki
nyerésére 1959-ben tettek szabadalmi bejelentést [3]. A 
további részletes farmakológiai vizsgálatok során az is ki
derült, hogy a vinkamin fő hatása nem a vérnyomáscsök
kentés, hanem az agyi keringés javítása [4], ilyen indiká
cióval került forgalomba az 1960-as években számos nyu
gat-európai országban. Ezzel egyidőben megindultak a 
kutatások a vinkamin szerkezetének a módosítása irányá
ban. Hazánkban ezek a munkák egyrészt a Richter Rt. Nö

* Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest

vénykémiai Laboratóriumában Szász Kálmán vezetésével, 
másrészt pedig a Gyár megbízásából a SOTE Szerves 
Vegytani Intézetében Clauder Ottó irányításával folytak.

Ebben az időben három olyan származék készült el, me
lyek a farmakológiai kísérletekben a vinkaminnál hatáso
sabbnak bizonyultak és potenciális gyógyszerként szere
peltek. Clauder elsőnek állította elő a (+)-vinkamin (2) le
bontásával (-)-eburnamonint (VINCAMON, 3), valamint 
ennek redukciójával a (+)-eburnamint (VINCANOL, 4)
[5]. Lőrinci és Szász a 2 átalakításával nyerték a (+)- 
apovinkaminsav-etilésztert (CAVINTON, VINPOCE
TINE, 5) [6,7] (2.ábra).

2. ábra. A Cavinton(5). a Vinkamon(3) és a  Vinkanol(4) 
első előállítása vinkaminból

Reagensek, reakciókörülmények:I.H2N-NH2/EtOH, 
II.NaNO2/H+,III.50°C,hev.,IV.LAH/THF,V.NaOH/MeOH, 

VI.H ,SO4/EtOH,80°C.

A három vegyület további, toxikológiai vizsgálatai alap
ján a vinkanol (4) nem válhatott gyógyszerré. Érdekes, 
hogy a 4 vegyületet (melynek antipódját a (-)-ebumamint 
a Hunteria eburnea nevű növény alkaloidjaként már 1960 
óta ismerték) 1983-ban természetes forrásból, a dél-kelet 
ázsiai Kopsia fajokból izolálták is. Ezek között a K.. offici
nalis a kínai népi orvoslás egyik régen alkalmazott szere
[8]. Az 1980-as években egyébként számos vinkamin- és 
vinkanol-származékot találtak olyan Amsonia, Kopsia és 
Melodinus fajok (valamennyi Apocynaceae) levelében és 
gyökereiben, melyek a kínai és a maláj népi gyógyászat 
hagyományos gyógynövényei [39].

A vinkamon (CERVOXAN, VINBURNINE, 3) félszin
tézisét később más úton is megoldották és előbb Francia-

mkl2001. 56. ÉVFOLYAM. 4. SZÁM 125



országban [9], majd számos nyugat-európai országban 
agyi keringésjavító és anoxiás m egbetegedéseket gyógyí
tó indikációval forgalmazzák.

A Cavinton (5) az egyik legsikeresebb eredeti magyar 
fejlesztésű gyógyszer, 1977-ben került törzskönyvezésre 
hazánkban, és Vinpocetine néven szép nemzetközi karriert 
futott be. A bevezetését követó' több m int 20 év alatt négy 
kontinens több mint 40 országában került törzskönyvezés
re, és csaknem 40 országban van forgalomban. Döntő 
többségében magát a kész gyógyszert vásárolják. Az egyik 
legnagyobb felhasználó ma is Japán. M agyarországi karri
erje egyedülálló, terápiás csoportján belül ma is magasan a 
legtöbb doboz Cavintonból fogy. Az új kihívásoknak a 
gyártó új preklinikai és klinikai vizsgálatokkal felel meg, 
melyek révén rengeteg érdekes információ gyűlik róla. 
Klinikailag legjelentősebb hatásai -  az agyi vérátáramlás 
és oxigén-hasznosítás szelektív fokozása, az agy hypoxia 
toleranciájának növelése, a vér Teológiai tulajdonságait 
javító  hatás, neuroprotekció. Ezek révén sikerrel használ
ható több betegségben. Alkalmazása két fő területre kon
centrálódik, a síroké (szélütés) és a memóriazavarokkal já 
ró kórképekre. A Cavinton hatásosságát újabban korszerű 
funkcionális, non-invazív vizsgálati módszerek is bizonyí
tották, mint a TCD vagy a PÉT (a vizsgálatok a DOTE 
Idegklinika PÉT centrumban ill. a stockholmi Karolinska 
Intézetben készültek). Utóbbi vizsgálat derített arra fényt, 
hogy a glukóz transzportját javítja a vér-agy gáton keresz
tül és növeli az agyi véráramlást. A majmon végzett PÉT 
vizsgálatok ugyancsak igazolták, hogy a szer átjut a vér
agy gáton az agyba. Nagy előnye, hogy több más szerrel 
szemben hatása szelektív agyi hatás, így hatékony az agyi 
érrendszerből származó szem- és fülerek vérkeringési za
varai eseteiben is. Bevezetése óta betegek milliói több mint 
3 milliárd kezelési napon használták, jó  eredménnyel.

Totálszintézisek

A vinkamin és származékainak nyersanyagellátása növényi 
forrásból nem volt megnyugtatóan megoldható. A hazai és 
a gyengébb m inőségű külföldi eredetű száraz nyersanyag
ból 1 kg vinkamin előállításához 5,5 tonnára volt szükség, 
aminek a begyűjtése nem kis nehézségekbe ütközött, külö
nösen annak fényében, hogy a hatvanas évek közepére 
vinkaminból már évi 30-40 kg volt a szükséglet. Ezen a 
helyzeten csak időlegesen javított a szántóföldi termesztés 
bevezetése. A cég érdeklődése ekkor egy gazdaságosan 
megvalósítható szintetikus eljárás kidolgozása felé fordult. 
Szántay Csaba (BM E Szerves Kémia Tanszék és MTA 
Alkaloidkémiai Kutatócsoport) 1969-ben felkérést kapott a 
totálszintézis megvalósítására. Munkatársaival (Szabó L. és 
Kalaus Gy.) végzett kísérleteit siker koronázta [11]. A 
Szántay-féle szintézis(ek) kulcslépése egy, az első előállító
járól W enkert-tnzminnak ( 6)  elnevezett négy gyűrűt tartal
mazó vegyület és egy kettős kötéssel rendelkező aktív part
ner, rendszerint valamely akrilsavészter-szárm azék (7) 
elektrofil addíciója (3. ábra). Az így nyert 8 adduktot a to
vábbiakban sztereoszelektív redukció, rezolválás és néhány 
egyszerű lépés után alakították át vinkaminná.

mkl

"a" út 
"b" út 
"c" út

CH3 H
C2H5 COzCzHj

3. ábra. A Szántay-féle szintézisek első, addíciós lépése

A szintézis első, „a” változatában az elektrofil partner az 
acetoxi-akrilsavészter (7a). Az így nyert 8a adduktból a 
vinkamin kialakítása egyszerűen valósítható meg, amit a 
szén-nitrogén kettős kötés telítését követően a 9 szekunder al
kohol Fétizon reagenssel (Ag2C 0 3/celit) történő oxidációjá
val oldottak meg [12]. A vinkamin 14-epimerjét alkáli-alko- 
holátos kezeléssel alakították át vinkaminná [ 13J (4. ábra).

4. ábra. A vinkamin(2) szintézise 2-acetoxi-akrilsavészteres 
addició útján(„a” út)

Reagensek, reakciókörülmények:I.H2 Pd/C,ll.rez., 
(-)-dibenzoil-borkősav((-)DBTA),IlI.NaOMe/dezac.,

IV.Ag2CO ,/celit, toluol,! 10°C,V.NaOMe/MeOH,60°C

A méretnövelést a gyár Technológiai Kísérleti üzemében 
Kreidl János vezetésével végezték, m elynek során az üze
mi megvalósításhoz szükséges módosításokat is bevezet
tek. Új, hatásos szintézist dolgoztak ki a Wenkert-enamin
(6) és a hozzá vezető intermedierek, így az etil-hidroxi- 
propil-malonsav (10) és a 2-etil-5-valerolakton (11) előál
lítására [14-16] (5. ábra). Az egyetemi és a gyári kutatók 
szoros együttműködése végigkísérte a gyártás fejlődését.

c o 2c 2h5 c o 2h

C2HS-(> C H 2-CHZ-CH2-CI 1 11 >. C2H5-C-CH 2-CH2-CH2-OH 

C 02C2H5 COjH

10 11

IV.,V.,VI

Et

6

5. ábra. A Wenkert-enamin(6) szintézise

Reagensek, reakciókörülmények:l.NaOH/EtOH,70°C, 
lI.HCl/víz,III.hev.,1500C,IV.triptamin/klórbenzol,1350C,

V.POClj, 135°C, VI.KOH/víz.
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Időközben megindult a Cavinton (5) nagyobb volumenű 
gyártása is. Az 5 apovinkaminsav-etilészter szintézisét már 
nem vinkaminból, az eredeti Lőrincz-féle eljárással, hanem az 
új szintézis 9 intermedieijéből valósították meg [17] (6. ábra).

9  s

6. ábra. A Cavinton(5) szintézise a Szántay-féle „a” úton

Reagensek, reakciókörülmények:!.NaOH/EtOH,80°C, ll.lf ,SO , 
/EtOH,800C,IIl.Ag2CO,/ee!it,toluol,l I0°C, IV. TsOH/toluoI, 110°C

A hetvenes évek végére a vinkamin és a Cavinton igé
nye már m eghaladta az évi 1 tonnát és az első szintézis 
már nem felelt meg egy nagyvolum enű gyógyszerható
anyag gyártás követelm ényének. Egy korabeli tanulmány 
szerint egyszerű nagyítás esetén a 20 tonna vinkamint és 
Cavintont előállító üzemben évi 36 000 tonna anyagot 
(ezen belül 26 000 tonna oldószert) kellett volna m egm oz
gatni 150 darab 250 m 3 össztérfogatú reaktorban. A nyers- 
anyagárak közül különösen érzékenyen érintette a gyártást 
az ezüst világpiaci árának meredek emelkedése, de a ne
hezen hozzáférhető 7a acetoxi-akrilészter előállítása is je 
lentős költségtényező volt.

7. ábra. A vinkamin(2) és a Cavinton(s) 
szintézise akrilsav-metilészter addiciójával („b” út)

Reagensek, reakciókörülmények:I.CH,CI2,majd HC104, 
II.H2,Pd/C,DMF,III.rez.,(-)-DBTA,CH2Cl2,IV.NaH,to!uol, 110°C, 

V.tBuONO/tBuOK,toluol,25°C, V t.H ,SÖ 4,EtOH, I00°C, Vtl.
TsOH,CH20,AcOH,tOO°C, VIII.tBuOK, MeOH,25°C.

Mindezek újabb szintézis kidolgozására ösztönözték a ku
tatókat. Ekkor került sor a Szántay-féle szintézis második 
változatának [18] az alkalmazására. Ez esetben a 6 Wenkert- 
enamin partnere a jóval könnyebben hozzáférhető 7b akril
sav-metilészter volt. Az így nyert 8b addukt hidrogénezése 
bár kevésbé sztereoszelektív, mint az első változatban, de a 
veszteséget pótolta, hogy a rezolválás után nyert 12 (-)-indo- 
lo-kinolizinil-propionsav észter [19] továbbalakítása az 
ezüst-karbonátos oxidáció helyett gyűrűzárással, majd terci- 
er-butil-nitrittel végzett nitrozálással történik, amikoris -  
egy korábban már ismert intermedieren, -  a 13 14-oxo-15- 
hidroxiimino-homoebumánon átjutottak el a végtermékekig

[20,21] (7. ábra). Szabadalmi és gazdasági szempontok egy
aránt indokolták az eljárás átdolgozását. Kreidl János kuta
tócsoportja (Czibula L„ Nemes A., Farkas Jné., Visky Gy.) 
számos módosítást vezetett be, mind az intermedierek, mind 
pedig a 2,3 és az 5 végtermékek szintézisénél [22]. M egva
lósították a 12 propionsavészter átalakítását a megfelelő 14b 
a-(hidroxi-imino)-származékká [23]. A 14b indolo-kino- 
lizinil-oximészter kulcsintermediemek bizonyult mind a 
vinkamin, mind pedig a korábban említett gyógyhatású szár
mazékok előállításánál. Kidolgozták a 14b intermedier át
alakítását p-toluol-szulfonsavval katalizált, hidroxilamin- 
eliminációval kísért reakcióban Cavintonná (5) [24]. M egol
dották továbbá a 14b átalakítását nátrium-biszulfitos oxim- 
hasítással a 2 vinkaminná is [25]. 14b termikus-lúgos lebon
tásával pedig eljárást dolgoztak ki a 3 vinkamon előállításá
ra [26] (8. ábra). Az utóbbi kialakítására alternatív, oxidáci
ós megoldás is kidolgozásra került egy új intermedier, a 15 
oxim közbeiktatásával [27].

S.ábra. A vinkamin(2), a Cavinton(5) és a Vinkamon(3) szintézise 
a kulcsinteimedier 14b oxim-észterből

Reagensek, reakciókörülmények:I.tBuONO/tBuOK,toluol, majd 
MeOH, 25oC ,II.N aH S03,Ac0H/víz,95°C, HI.tBuOK.MeOH,60°C,

IV. TsOH.toluol, 110°C, V. tBuOK,EtOH,70°C, 
VI.NaOH/(CH,OH)2,160°C, VII.NaOH/víz. 0 2,95°C,

* VIII.HCl/víz, 100°C.

Kiindulási alapanyagok racionális előállítása

A költségek csökkentése szem pontjából igen fontos volt a 
kiindulási alapanyagok saját fejlesztésű szintézisének 
megvalósítása. M ár a korábbi szintézisváltozat fejlesztése 
során m egoldás született a 7a 2-acetoxi-akrilsav-m etil- 
észter ipari méretű előállítására 7b akrilsav-m etilészterből 
kiindulva [22, 28] (9.ábra). Az új szintézis kidolgozása 
során a gyár fejlesztő kutatói m egoldották az eburnán- 
vázas szárm azékok kiépítésének az alapját képező 16 trip- 
tamin szintézisét is y-klór-vajsavkloridból és fenilhidra- 
zinból kiindulva [29, 30] (10. ábra). Új, iparilag is kivite
lezhető m ódszert dolgoztak ki, továbbá a tercier butil- 
nitrit nitrozálószer előállítására [31,32] (11. ábra).

C H j = C H - C 0 2M e  1 ► C H 2- C H - C 0 2M e  .
II., III.

--------- ► C H ^ C - C O j M e

O C O M e

7 b 7 a

9. ábra. A 2-acetoxi-akrilészter(7a) szintézise

Reagensek, reakciókörülm ények:I.N a0C l,N aH C03,25°C, 
II.AcCI/ZnCl2,toluoI, 25°C, III.Et3N,toluol,110°C.

mkl2001. 56. ÉVFOLYAM. 4. SZÁM 127



Cl—C H 2-  C H 2-  C H y  CO CI
I.

Cl—C H 2— C H 2-  CHj- C H O
II. < X A

16

10. ábra. A triptamin (18) szintézise

Reagensek, reakciókörülmények: I.H2,Pd/C,tiokarbamid, 
toluol,80°,II.H2NJ/4NHJ/* C 6H5 ,MeOH/víz,NaOAc,95°C.

M e  M e

1 I IM e - C — O H  +  N a N Q ,— -— M e —C — O N O
I I
M e  M e

11. ábra. A tercier-butil-nitrit szintézise
Reagensek, reakciókörülmények: I.HCOOH/víz, majd toluol,25°C.

A módosítások bevezetése után az új eljárás -  azonos 
gyártósor esetén -  az előzőhöz képest többszörös mennyi
ség előállítását tette lehetővé, mintegy fele önköltséggel. 
Ily módon a nyolcvanas években a Richter Gedeon Ve
gyészeti Gyár évente több tonna Cavinton mellett néhány 
száz kilogramm vinkamint és vinkamont gyártott.

Királisan is gazdaságos szintézisek

A Cavinton forgalma a nyolcvanas években végig töretlenül 
növekedett, ugyanakkor a nyersanyag ára, valamint a mun
kaerő és a rezsiköltségek is növekedtek. Ez ismét arra kész
tette a fejlesztésen dolgozó kutatókat, hogy az eljárásban még 
fellelhető tartalékokat feltárják, vagy újabb szintézist vezes
senek be. Az újabb szintézis kidolgozásának alapja a 
Szántay-féle szintézis harmadik változata [33-35]. Ennél a 
változatnál a 6 enamin partnere az addícióban a metilén-mal- 
onsav-dietilészter (7c). A jó termeléssel végbemenő addíció 
után két tennék keletkezik, a diészter (8c) és a tetraészter 
(17). A 7c feleslegének jelenlétében főleg a racém 17 
tetraészter keletkezik, mely (-)-dibenzoil-borkősavval 
rezolválható, és redukciója csaknem sztereoszelektív. Az el
járás további előnye, hogy a nem kívánt, ún. P-etil-antipód az 
eljárásba 6 vegyületté való alakítás útján visszaforgatható, és 
ezzel egy királisan gazdaságos szintézis lehetősége is megte
remtődött. A továbbiakban szelektív hidrolízissel az a-etil-17 
tetraésztert 18 [(indolo-kinolizinil)-metil]-malonsav 
félészterré alakították, majd a félsav-félészterből jégecetben 
nátrium-nitrittel a már ismert 14b kulcsintermedier etilészter 
származékához (14c) jutottak el (72. ábra).

A 14c előállítására időközben a gyári fejlesztési kutatók is 
kidolgoztak egy új eljárást a 6 enamin és a bróm-pirosző- 
lősav-etilészter-oxim reakciójával, majd azt követő rezolvá- 
lással és sztereoszelektív hidrogénezéssel [36,48] (13. ábra). 
Az eljárás érdekessége volt az új, ötgyűrűs, kristályosán izo
lálható indolo-oxazino-kinolizin intermedier (19) megjelené
se a reakció során. Ennél a megoldásnál a nem kívánt inter
medier visszaforgatását nem tudták megvalósítani.

A 12. ábra szerinti királisan gazdaságos szintézisnek né
hány olyan kiküszöbölendő hátránya volt, melyek indokol
ták a továbbfejlesztést. Ezek: a nehezen kezelhető 7c 
metilén-malonészter feleslegben való alkalmazása, a kelet
kező (-)-dibenzoil-tartarát-só (a-etil-17 DBTA) nem kristá
lyos, szennyezéseket visz magával, és így a hidrogénezés 
nagyobb mennyiségű katalizátort igényelt. A gyári fejlesz
tők változata szerint a metilén-malonésztert in situ állítják
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p-etil-17 a-etil-17
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12. ábra Indolo-kinolizinil-piroszölösav-etilészter-oxim(14c) 
kulcsintermedier előállítása („c” út.)

Reagensek, reakciókörülmények:I.CH2Cl2,tBuOK,25°C, majd(-)- 
DBTA,II.H2,Pd/C,DMF,IlI.KOH/EtOH,25°C, 
IV.NaNO2,AcOH,20°C,NaOH/EtOH,60°C, V. 

CH2Cl2/10% NaHCO3,majdEtOH/10% NaOH,25°C.

elő és az addíciót még egy molekula paraformaldehid jelen
létében továbbviszik. Ekkor olyan ötgyűrűs, a 19 szerkezet
tel analóg intermedier, indolo-pirano-kinolizin-diészter 
(20) alakul ki, amely a reakcióelegyből jó termeléssel kris
tályosán válik ki, és magával hozza a korábbi változat elő
nyös tulajdonságait. A nevezett molekula jól rezolválható, 
és a nem hasznosítható antipód viszszaforgatható. A megfe
lelő sztereokémiával rendelkező a-etil 20 a 21 hidroxi- 
metil-diészteren és a 22 (indolokinolizinil-metil)-malon- 
sav-diészteren át a 18 félsav-félészterré alakítható, melyből 
a 12. ábrán bemutatottak szerint a 14c kulcsintermedierhez 
jutottak el [37-39,48] (14. ábra).

Ez az eljárás az adott üzemben kétszeresre emelte az 
előállítható anyag mennyiségét és az önköltséget az előző 
eljárással elértnek a kétharmadára csökkentette. Mind
amellett a gyártás veszélyességét és környezeti terhelését 
is csökkentette.

13. ábra. A 14c észter-oxim előállítása indolo-oxazino-kinolizin 
intermedier (19) közbeiktatásával

Reagensek, reakciókörülmények:I.CH2Cl2,NaOH/víz, 
Bu4NOH,25°C,II.rez„(+)- borkősav,CH2Cl2/EtOH, III.H ,,Pd/C, DMF.

További származékok előállítása

Újabb, hatásos ebumánvázas és rokonszerkezetű származé
kok kutatása közben a gyári és a külső kutatók több száz új
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5 23 24

15. ábra. Eburnán- 14-karbonsav-észter (23) és eburnán-14-metanol 
(24) származékok előállítása

Reagensek, reakciókörülmények:I.Pd/C,HCOOH, II.LiAlH4,THF.

14. ábra. A 14c észter-oxim előállítása indolo-pirano-kinolizin- 
diészter (20) intermedier felhasználásával

Reagensek, reakciókörülm ények:I.CH,=CH(C02Et)2, 
C H ,0 ,E t3N,EtOH,ll.rez.,(-)-DBTA,acélon,III.Hj'Pd/C, 
DMF,IV.NaOH/EtOH,V. NH4OH,DMF,VI.KOH/ElOH,

VI.NaNOj/AcOH, 20°C,NaOH/EtOH,60°C.

vegyületet állítottak elő. A szisztematikus szerkezeti változ
tatások közül kitűntek az eburnánváz 14-es szénatomját és 
a molekula geometriáját érintő módosítások. Az apovin- 
kaminsav-észterek sztereoizomerjeinek a vizsgálata során 
figyeltek fel a gyár farmakológusai arra, hogy a C3-H és a 
C ]6-etilcsoport vonatkozásában transz geometriájú izome
rek közül a 16(3-etil-apovinkaminsav-észterek keringési ha
tása a korábbiaktól eltérő, a „cisz a -e til” sztereokémiájú 
származékok cerebrális tulajdonságával szemben az előbbi
ek perifériás értágító hatással rendelkeznek [40]. A további
akban előállították és megvizsgálták a vinkamin(2), a 
vinkamon(3) és az apovinkaminsav alkilészterek összes le
hetséges szteroizomerjét és az azok redukciójával nyerhető 
származékokat, nevezetesen: a lehetséges 14,15-dihidro- 
apovinkaminsav-észtereket (23), a vinkanol (4) sztereoizo- 
merjeit és a 14,15-dihidro-14-hidroximetil-ebumamenin 
izomereket (24) [41] (75. ábra). E vegyületek szintézisét a 
megfelelő 14 izomer felhasználásával valósították meg a 8. 
ábrán vázolt átalakítások analógiájára. A kiindulási indolo- 
kinolizinil-propionsav-észtereket pedig az akrilészteres 
szintézisben („b” út) nem hasznosítható izomerekből vagy 
e szintézis 8b  intermedierjének nem sztereoszelektív reduk
ciójával [42] nyerték. Az ily módon előállított vegyületcsa- 
ládból perifériás értágító hatása révén a 14(3-(hidroxi- 
metil)-14,16-dihidro- eburnamenint ( 3 a ,16(3) választották 
ki (24d,RGH-0537) [43,44]. A 24d hatása és térszerkezete 
meglepő egyezést mutatott egy m ásik sorozatból kiválasz
tott vegyülettel, az ip -e til- la -(h id ro x im etil)-1 2 b aH - 
oktahidro-indolo[2,3-a]-kinolizinnel (RGH-2981, VIN- 
TOPEROL, 25) [45,46]. A Vintoperol jelenleg klinikai 
vizsgálatok alatt áll. Említést érdemel, hogy az ígéretes 
származék ipari szintézisét a 6 enaminból kiindulva ugyan
csak megvalósították [47] (76. ábra).

16. ábra. A Vintoperol (25) szintézise

Reagensek, reakciókörülinények:I.CH2O,aceton,20°C, Il.(-)- 
DBTA,EtOH,20°C, III.NaBH4/MeOH.

Terjedelmi okokból a szerző által készített irodalomjegyzéket 
nem közöljük. Az érdeklődők a szerzőhöz fordulhatnak.

Ö S S Z E F O G L A L Á S

Nemes András: A C avinton és a v inkam in-szárm azékok ipari 
szintézisének története

A szerző összefoglalja a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., va
lamint az együttműködő egyetemi és akadémiai intézetek kutató
inak az 1950-es évektől napjainkig végzett munkáját a vinkamin 
és rokonszármazékainak az izolálása és szintézise területén. Kü
lönös figyelmet fordít a közlemény az apovinkaminsav-etilészter 
(Cavinton) racionális és egyre gazdaságosabb előállításának a be
mutatására. Részletesen megismertet azokkal a szabadalmi szem
pontból jelentős eredményekkel is, melyeket az eburnánvázas al
kaloidok és alkaloidszerű molekulák totálszintézisében a Richter 
Gedeon Rt. és a velük közremíködő kutatók elértek.

[Magy. Kém. Lapja, 56, 125 (2001)] 

S U M M A R Y

A. Nemes: T he H istory  of the In d u s tria l Synthesis o f 
V inpocetine and the V incam ine Derivatives

This survey is a summary of the results of the continual efforts 
of industrial and academic researchers on the field of the isola
tion and syntheses of vincamine, Vinpocetine, and derivatives 
for the Gedeon Richter Chemical Works, since 1950. Special 
attention is paid to the evolution of an economical total synthe
sis of vincamine, Vinpocetine and related compounds and the 
presentation of biological active alkaloids and alkaloid-like mol
ecules, synthesized by the coworkers of Gedeon Richter Ltd. and 
the cooperating academic institutes.
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BESZÁMOLOK AZ ACHEMA 2000-ROL I

A z 1997. évi jubileum i ACH EM A-t követő  16-at 2000. május 22-27. között rendezte Frankfurt/M -ben a 
DECHEMA Gesellschaft fü r  Chemische Technik und Biotechnologie e.V, közismert és régi nevén a DECHEMA.

Az eddigi gyakorlattól eltérően a kiállításról készült beszámoló közleményeket nem hosszú sorozatként, egymást 
követően, hanem koncentráltan  -  lehetőleg két-három számban  -  összevontan közöljük. Beszámoló közlem énye
inkben az egyszerűség és az áttekinthetőség kedvéért a kiállításon bemutatott és a fe jlődést legjobban szemlélte
tő  készülékeket és berendezéseket ismertetik a szerzők, az a kis létszámú szerzőgárda, amely a nagy létszámú ki
küldöttből m égis vállalkozott erre a háládatlan feladatra. Sajnos a szerzők nagym értékű elfoglaltsága miatt nem  
sikerült megvalósítani a szerkesztőségnek azt a korábbi elképzelését, hogy a közleményeket még a tárgyévnek 
számítható 2000. évben leközölje.

A M agyar Kémikusok Lapja szerkesztésében időközben alapkövetelménnyé vált helytakarékosság m iatt a be
számoló közlem ények az eddigieknél rövidebbek, és majdnem kizárólagosan az újdonságok ismertetésére kon
centrálnak. Semmiképpen sem szeretnénk ismételni az 1997. évi kiállításról készült beszámoló közlemények tar
talmát [1 ] -[  12] annak ellenére, hogy a dolgok természeténél fogva  az ott bemutatott és ismertetett eszközök, be
rendezések nagyobb részt láthatók voltak az. 2000. évi kiállításon is.

ACHEMA 2000 -  Általános áttekintés l

Méretek, szerkezet és kivitelezés
SZEKERES GÁBOR*

Tartalom és a fő keresztmetszetek

Az ACHEM A -  mint ismeretes -  az /Ausstellung Clienúshe 
Apparaturen kifejezés kezdőbetűiből alakított betűszó, ma 
m ár messze szélesebb körű, m int amit eredeti elnevezése 
jelez. A hagyom ányos nevet m egtartva ugyanis a rende
zők szerint (amit a látogatók is igazolni tudnak) a rendez
vény a vegyészm érnökség, a környezetvédelem  és a bio
technológia nemzetközi találkozója. Ez a három klasszi
kus ism eretcsoport képezi most már több kiállítás óta az 
ACHEM A három fő területét. Elem zők és rendezők véle
ménye szerint az ACHEM A nemcsak kiállítás, hanem in
formációs börze, ahol a vegyipari készülékek és berende
zések gyártói (és nem a vegyianyagtermelők) megism er
hetik a felhasználók vélem ényét és viszont. Ily módon a 
rendezvény a technológiatranszfer fontos eszköze, ami a 
világon a legnagyobb méretű a maga nemében. De azért 
ne tévesszen meg senkit, az ACHEM A m ozgatója nem 
valami inform ációs jótékonysági akció, hanem a legkemé
nyebb biznisz háttere.

A fő program nak számító kiállításhoz keretprogram ként 
kapcsolódott az úgynevezett ACHEM A Kongresszusi 
Program, am elynek 940 előadása (28%-kal több mint
1997-ben) a szakma legjellem zőbb témái köré csoporto
sult. M int például a több célú berendezések, folyamatok a 
kritikusnál nagyobb nyomáson, kémiai nanotechnológia, 
m ikroreaktor-technika, membrántechnológia, laboratóriu
mi berendezések stb. A rendezvény részeként került sor 
több nemzetközi tudományos szerv éves kongresszusára, 
nagyrendezvényére, m int például a Szintézis, Szkrínelés, 
Szekventálás 1. Nemzetközi Kongresszusra.

* 1113 Budapest, Tas vezér u. 20.

mkl

A rendezvény témakörét és működési területét a rende
zők nagyon ésszerűen egy szóval, az „anyagátalakító ipa
rokban” jelölték meg, ami lényegesen szélesebb terület, 
mint a statisztikailag körülhatárolt vegyipar, vagy kémiai 
technológia. Bizony ideje lenne m ár a hazai irodalomban, 
de legfőbbképpen a gondolkodásmódban elterjeszteni és 
alkalmazni ezt a nagyon is ésszerű fogalomkört.

A méretek rekordokat döntöttek

A 2000. évi ACHEMA rekordokat döntött a 48 országból 
érkezett 4 147 kiállítójával (1. táblázat), akik 145 576 m2 
nettó területen állítottak ki. Ez a szám 12,2, illetve 3,5%- 
kal haladta meg az előző, jubileum i kiállítást. Ezek az 
adatok az ACHEM A 80 éves történetének legmagasabb 
számadatai. Becslések szerint a kiállított beruházási esz
közök összértéke m eghaladta az 1 milliárd DEM-et.

A külföldi kiállítók részaránya 34,2%-ról 38,5%-ra nőtt, 
de még így is a kiállítók közel 60% -a hazai volt, szemlél
tetve annak dominanciáját és a legfőbb érdekeltségi körét. 
Ezt a jelenséget részben a globalizáció előretörésével ma
gyarázzák. Új kiállítóként szerepelt Dél-Korea, Hongkong, 
Új-Zéland, Lettország, Szerbia, Ukrajna; nem vett részt a 
kiállításon a korábbiakhoz viszonyítva: M alaysia, Ghana, 
Pakisztán, Zimbabwe, Trinidad és Tobago (2. táblázat).

A z  előjelzések szerint nőtt a látogatók száma. Az eddi
gi szokások szerint ugyanis m indig az előző kiállítás láto
gatóinak pontos számát közlik az érdekeltekkel (3. táblá
zat). A rendezők optim izm usa a 2000. évi kiállításra ne
gyedm illió látogatót várt, am inek valószínűségét az eddig 
még soha nem észlelt zsúfoltság tám asztja alá.
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1. táblázat

A kiállítók létszámának és a kiállítási területnek szakmai megoszlása a 16. ACHEMA-n

Szakterület A kiállítók száma Változás 
1997-hez, %

Külföldiek aránya,
%

Kiállítási terület
Nettó, m2 Változás 1997-hez, %

Innováció és kutatás 251 34,2 17,1 5 228 23,5
Irodalom, információ, oktatási eszközök 74 -14 ,0 50,0 1 619 -25 ,2
Laboratóriumi és analitikai eszközök 710 1,0 41,8 22 676 -1 ,7
Készüléképítés és technológiák 401 11,1 29,7 14 183 10,0
Mechanikai eljárások 415 4,0 40,2 18 141 1,5
Termikus eljárások 375 13,6 51,2 15 191 3,6
Szivattyúk, kompresszorok és 
szerelvények

806 10,9 48,6 29 738 2,6

Gyógyszeripar, csomagoló- és 
rakodógépek

284 19,8 42,3 11 924 7,7

Biztonságtechnika 48 6,7 12,5 1 253 5,9
Mérő, szabályozó műszerek, 
folyamatvezérlés

462 11,3 22,5 15910 3,0

Szerkezeti anyagok és anyagvizsgálat 238 12,3 40,8 7 7 1 3 -6,1
Külön téma: „Szintézis-, szkrinelő- és 
szekvenciakészülékek” 34 54,5 26,5 645 -26 ,8

Biotechnológia 84 - 15,5 1 278 -

Összesen* 4 144 12,1 38,5 145 499 3,4
Környezetvédelem 1 537 49,4 24,2 67 410 30,8
Biotechnika 1 189 37,8 30,8 55 272 26,7

* A több helyen való kiállítás leszámításával

A rendezvény tartalma és szerkezete

A rendezvény tartalmát számos világgazdasági és belpiaci 
(Németország) trend befolyásolta, illetve alakította.

A rendezvény volumenének növekedéséhez minden bi
zonnyal hozzájárult a vegyipar fellendülése a nemzetközi pi
acokon, ami a rendezőket is optimizmussal töltötte el. Ezt 
hangoztatta dr. Helmut Felcht, a DECHEMA elnöke meg
nyitó beszédében. Rámutatott, hogy valamennyi régióban 
nő a vegyi anyagokkal szembeni igény, az USA-ban 11 “fo
kai emelkedik az export, az EU országaiban 3,5%-kal bővült 
a vegyipar termelése. Véleménye szerint a kémia kulcssze
repe ismét megerősödik, mivel „A-tól C-n keresztül Z-ig 
nincs olyan termék, vagy mindennapi használati cikk, ami
ben ne lenne valamilyen formában a vegyipar terméke (A = 
Automobil, C = Computer, Z  = Zahnbürste)”.

A kiállítás volumenét növelő másik piaci tényező a német 
vegyipari gépgyártás visszaesése. 1999-ben ez 2% volt (258 
mrd DEM), de számottevően csökkent (22%-kal) a német ne
hézgépipar termelése. Ez magyarázza a rendezők aktivitásá
nak fokozódását az előkészítésben és a lebonyolításban, vala
mint a későbbiekben ismertetésre kerülő eszkalációjában.

A rendezvény tartalm ára jelentős hatást gyakorolt a 
nyugat-európai vegyipar látványos stratégiaváltása a jövő 
fejlesztését illetően. Itt ugyanis idejében felismerték azt a 
már folyam atban lévő jelenséget, hogy a petrolkémiai 
vegyipar az ázsiai nyersanyagforrások közelébe települ 
át, illetve építi ki új bázisát. Am iért Nyugat-Európa, és 
ezek közé tartozik term észetesen a ném et vegyipar is, fej
lesztési stratégiájának súlypontját a gyógyszeriparra és a 
biotechnológiára, tehát az idegen szóval Life Sciences 
iparaira helyezi át. A Life Sciences -  amire már hála Isten

nek van jó  magyar kifejezés is: élettudom ányok -  inter
diszciplináris tudom ányok halm aza és kapcsolata, am e
lyek közös jellemzője, hogy eszközeiben és módszereiben a 
kémia és a molekula a meghatározó. A fejlődést attól az 
éhségtől való félelem mel indokolják, ami az em beriség 
számának a jelenlegi 6 milliárdról 20-25 év m úlva bekö
vetkező 8 milliárdra való növekedésével és a természeti 
erőforrások kimerülésével léphet fel, és amin elsősorban 
az élettudom ányokon alapuló anyagátalakító iparok tud
nak segíteni (Római Klub szindróma).

A biotechnológia és a biotechnika állami támogatásáról 
adott inform ációt a m egnyitó ünnepség díszvendége, 
Edelgard Bulmahn  asszony, a N ém et Szövetségi Köztár
saság oktatási és kutatási minisztere: „Ném etországot ve
zető biotechnológiai területté kívánjuk fejleszteni” közöl
te. Elmondta, hogy BioChance és BioFutur nevű program 
jaikban államilag fiatal kutatókat és vállalkozókat tám o
gatnak a minél gyorsabb és hatékonyabb fejlődés érdeké
ben. Bulmahn  asszonyon kívül több protokoll és nem pro
tokoll előadó hangoztatta, hogy a XXI. század a Life 
Sciences százada lesz!

A hagyománytisztelő rendezők nem változtattak a kiállí
tás szakmai csoportjainak számán, az maradt továbbra is a 
hagyományos 12. Közülük a legnagyobb részarányt megint 
a kompresszorok, szivattyúk és armatúrák (805 kiállító), 
valamint a laboratóriumi eszközök (711 kiállító) képvisel
ték az 1. táblázat adatai szerint. Ezt követték a mérő- és sza
bályzó berendezések (462), a mechanikai (416) és a termi
kus műveletek (376), valamint az általános készüléképítés 
(szerkezeti anyagok, 376). Legnagyobb arányú növekedés 
(szám szerint 34%, területben 23%) a kutatás-innováció te
rületén következett be, ahol az egyetemek játszották a lég-
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2. táblázat
Kiállítók országok szerinti megoszlása 

a 2000. évi ACHEMA-n

Ország 2000. 1997. 1994.
Németország 2 584 2 431 2 436
Olaszország 244 190 142
Nagy-Britannia 226 204 163
USA 194 143 106

Svájc 168 161 157
Franciaország 149 144 120
Hollandia 97 80 74

Spanyolország 65 49 32
Belgium 55 47 39
Ausztria 46 39 46
India 38 27 12
Svédország 33 26 26
Dánia 30 24 26
Japán 25 19 23
Kínai Népköztársaság 19 3 3
Csehország 18 13 7
Finnország 17 13 11

Orosz Föderáció 17 2 9
Tajvan 17 5 6
Szlovénia 15 4 2
Izrael 11 9 5
Törökország 10 9 -

Kanada 9 9 1

Magyarország 6 7 4

Lengyelország 6 2 3
Dél-Korea 5 - -
Ausztrália 4 3 2

Írország 4 3 2

Dél-Afrika 4 3 -
Luxemburg 4 3 1

Portugália 3 3 4
Görögország 2 - -
Hongkong 2 - -
Indonézia 2 1 -
Liechtenstein 2 3 1
Románia 2 2 -
Argentína 1 2 -

Egyiptom 1 1 -

Bulgária 1 1 -

Mexiko 1 2 -

Új-Zéland 1 - -
Lettország 1 - -
Norvégia 1 2 3

Szerbia 1 - -

Szingapúr 1 1 -

Szlovákia 1 1 -
Thaiföld 1 1 -
Ukrajna 1 - -
Ghana - 1 -

Malayzia - 1 -
Pakisztán - 1 -
Zimbabwe - 1 -
Trinidad és Tobago - 1 -
A kiállítók száma 4 144 3 697 3 467
Országok száma 48 46 31

3. táblázat
Az ACHEMA ’97 résztvevői statisztikája

Összes résztvevő 228 4 1 6 -  100 országból
Látogató 175 274
Kiállító 34 272
Tanulók 17 608

Sajtó 1 262

Kategória Részarány, %

Külföld 33,8
Természettudományi képzettségűek 21.4
Mérnökök 36,8
Laboránsok és technikusok 15,7
Diákok 4,7
Kereskedők 10,2
Egyetemi alkalmazott 16,3
Ipari alkalmazott 77,1
Tulajdonos, elnökségi tag, cégvezető 16,9

Részlegvezető 21,9
Műszaki alkalmazott 31,4
Az előadásprogramot látogatta 10,3

nagyobb szerepet. Ez a jelenség a német egyetemek képzé
si stratégiájával függ össze, amely szerint nagyon fontos, 
hogy a hallgatókat a szakmai életre készítsék elő, ami nagy
mértékű kutatási tevékenységgel érhető el. Ezek volumene 
és eredménye egyre nagyobb mértékben jelentkezik az 
ACHEM A kiállításokon is. A német egyetemek „univerzi
tásukban” és nem tanszékenként szeparálódva tetszetős 
propaganda füzetekkel és tartalmas szórólapokkal, vala
mint színvonalas kutatási eredményeik bemutatásával hív
ták fel magukra a látogató figyelmét. Minden bizonnyal 
már korábban rájöttek arra, hogy az egyetemeken általában 
legoptimálisabban adva van a kutatás interdiszciplináris, 
szellemi és Németországban minden bizonnyal az anyagi 
bázis is, ami feltétele a sikeres kutatásnak.

Új, úgynevezett kiemelt tém aként kaptak helyet -  amint 
arról m ár em lítést tettünk -  a szintézis, szkrínelés, 
szekventálás, tehát lényegében a kombinatorikus kém ia té
m ája és készülékei. Először kapott -  ha nem is elkülönített 
területen, de megnevezett -  kiállítási területet a gyógyszer- 
ipar és a gyógyszertechnológia minden bizonnyal a Life 
Sciences előretörésének hatásaként.

A trendet és a három fő csoport jelentőségét jó l mutatja, 
hogy a környezetvédelem  tém acsoport 1 537 kiállítójával 
49% -kal, a biotechnológia tém acsoport 1 189 kiállítójával 
38% -kal bővült az 1997. évi kiállításhoz viszonyítva.

A szokásos megnyitó ünnepség két protokoll előadójáról 
(E. Bulmahn  m iniszterasszony és Hellmuth Felcht, a 
DECHEMA elnöke) már említést tettünk. Az utóbbival kap
csolatban fontos idézni véleményét, amely szerint „a tneny- 
nyiségi számoknál jóval fontosabb a készülékek és az eljá
rások minősége, a műszaki tudományos haladás mérete, ez
zel együtt az a rendkívüli innovációs erő, amit a kiállítók az 
ACHEMA-n bemutattak” . Sajnos ez a helyes elv nem volt 
nyomon követhető éppen a kiállítás bizonyos mértékű egy
oldalúsága miatt. Az amerikai földrész és a dél-kelet-ázsiai 
régió gyakorlatilag hiányzott a kiállításról és így nem nyí
lott lehetőség az Európával való összehasonlításra.
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A már em lített Life Sciences stratégiájának megfelelően 
a plenáris díszelőadás is a biotechnológia tárgyköréből 
adódott: azt Villy Verstraete professzor tartotta a belgiumi 
Gentből „A környezetvédelmi célokra alkalmazott anaerob 
eljárások fejlődési iránya” címmel. Az előadó megállapí
totta, hogy a reaktorépítés, az üzemi körülmények optim a
lizálása és a hatékony biokatalizátorok felfedezése a kör
nyezetvédelemben (szennyvíz- és hulladékkezelés) az ana
erob eljárásokat helyezte előtérbe. Ennek fő oka az, hogy 
ennél a módszernél a szerves anyagokat -  az aerob eljárá
sokkal ellentétben -  nem kell energiahozzáadással eléget
ni, melynek során káros széndioxid keletkezik, és ennél az 
eljárásnál metán és hidrogén, tehát hasznos anyagok kelet
keznek. Az előadó biztató kísérletekről számolt be az ana
erob úton nyerhető úgynevezett biohidrogén előállítására, 
magasan klórozott term ékek klórtartalmának veszélytelen 
kloridformában való megkötésére, szerves iszapok ammó- 
nium formájában kötött nitrogénjének nitrát formában va
ló megkötésére és a szénhidrogénekkel szennyezett talajok 
ily módon való dekontaminálására.

Kivitelezés, fejlődés és hiányosságok

Összefoglalóan, ez a kiállítás is példaszerű rendezésével tűnt 
ki, ami megnyilatkozásaik szerint a házigazdáknak is tet
szett. Ezt állapította meg ugyanis Prof. Gerhard Kreysa, a 
DECHEMA ügyvezetője, aki arra a kérdésre, hogy mi vál
tozott az 1997. évihez képest az alábbi tájékoztatást adta:
-  fejlődött az elektronikus tájékoztatás, a VOICE OF 

ACHEM A, ami lényegében vegyipari berendezések vi
lágkatalógusa; a segédeszköz elkészítéséhez néhány 
korszerű új módszert sikerült alkalm azni (videoszek- 
vencia, com puteranim áció stb.).

-  800 „új fejlesztésű” kiállítási tárgy volt megtekinthető, 
am elynek kiválasztásával, m éginkább leírásával kap
csolatban a krónikásnak az a véleménye, hogy túlzottan 
kereskedelmi hangvételűnek bizonyultak.
A kiállítás egészével kapcsolatban érdemes közölni Kreysa 

professzor szlogenjét az A CHEM A 2000-ről: „ACHEM A 
2000: az anyagátalakító ipar teljesítményének látványos és 
innovációs barométere”. És ha már a szlogeneknél tartunk, 
m egemlíthetjük Wolfgang Habig  úrnak, az úgynevezett 
ACHEMA Bizottság elnökének szlogenjét is: Az ACHEMA 
2000: az eljárásipar világfóruma, konjunkturális csavarban. 
A látogatót azonban néhány negatív jelenség is zavarta. 
Ezek:
-  nagym értékű zsúfoltság. A nagyfokú specializáció miatt 

a legérdekesebb témák szakértőihez képtelenség volt 
hozzáférni;

-  a cégirodalom  nehezen volt hozzáférhető és a hozzáfér
tek sem voltak megfelelő színvonalúak. Bejelentés, ösz- 
szeköttetés nélkül csak gyakran sem m itm ondó szóróla
pokhoz lehetett hozzájutni, ami lényegében kereskedel
mi propagandát tartalmazott;

-  a már em lített új fejlesztések tém akör kereskedelmi 
szempontú kiválogatás volt és a külön kötetben bem uta
tott objektum ok műszaki leírása tartalmatlan volt, h i
ányzott belőle az újdonság kritérium ának megjelölése.

ACHEMA mindenütt

Végezetül továbbítjuk azt az információt, ami talán éppen a 
konjunktúra fentiekben részletezett okok következtében je 
lentkező szorítása miatt lényegében az ACHEM A eszkalá
ciójához vezetett. Bejelentették ugyanis, hogy az új század
ban lényegében minden évben rendeznek ACHEM A-t va
lahol, mindig más és más régiókban:
ACHEMAS1A 2001 Peking 2001. május 7-11. 
ACHEM AM ERICA M exico City 2002. március 19-22. 
ACHEM A A usztráliában M elbourne 2001. szeptem ber 
23-27.

A soron következő Európai A CH EM A -t 2003-ban ren
dezik Frankfurt/M -ben (ACHEM EUROPA?).

Néhány jellemző trend a vegyipari készülékgyártásban

Az ilyen nagyméretű és magas színvonalú rendezvény alkal
mából divattá vált, hogy az illetékes ipari vezetők jóslatokat 
közöljenek a fejlődés várható irányvonalára. így volt ez a 
2000. évi ACHEMA-n is, ahol a jóslás aktualitását még a 
század, illetve ezredváltás is erősítette. Az alábbiakban Fred 
Bardenhauer, a Hoesch és Fiai M űvek cégvezetőjének és a 
VDMA (Gépeket és Berendezéseket Gyártók Németországi 
Egyesülete) a Vegyipari Műveleti és Gépgyártók Szakmai 
Szövetségének elnöke, valamint a már említett W. Habig, az 
ACHEMA Bizottság elnöke nyilatkozatából és a krónikás 
néhány megfigyeléséből kombináltuk össze:
1. A gyártási eljárások a folyadékfázis és a flexibilitás irá

nyában tolódnak el.
2. A szimulációs technika új távlatokat nyit a készülékter

vezésben, amitől a szakértők 2010-ig a term elékenység 
30% -os növekedését várják.

3. A készülékek, eljárások irányításában és szabályozásá
ban tovább nő és finomodik az autom atizálás szerepe, 
elsősorban az ellenőrző és a védőrendszerekkel szem 
ben nőnek a követelm ények.

4. A komplex rendszerekben és azok alkotói körében nő a 
moduláris építési mód szerepe, egyúttal az úgynevezett 
„méretre szabott” problém amegoldások szállítására nyí
lik lehetőség. Ez új szolgáltatási form ává növi ki magát.

5. Önálló szakmai területként jelenik meg a biotechnoló
giai m űvelettechnika (Bioverfahrenstechnik), aminek 
szerepe és jelentősége növekvő tendenciájú. Ez klasszi
kus interdiszciplináris munkaterület, a biotechnológia 
klasszikus részterülete. Ez a részterület a m ikrobioló
gia, a biokémia, a molekuláris és a sejtbiológia term é
szettudom ányos részfeladataival, valam int a genetiká
val együttm űködve az élő sejtek birodalm ába tör be 
ipari eljárások és ipari folyam atok keretében. Ez a szak
terület ugyanakkor a m űvelettannak is része.

6. A katalizátorkutatásba és -fe jlesztésbe betörnek a kom 
binatorikus kém ia eszközei.

7. Az inform áció a jövőben term elési (versenyképességi) 
tényezővé válik. Az átjárható vertikális adatintegráció 
jelenleg is záloga a jó  végterm ékm inőségnek és eszkö
ze az optim ális feldolgozási eljárásnak és a gyorsan vál
tozó piaci követelm ényekhez való alkalm azkodásnak.
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8. Egyetlen gyártási terület sem lehet meg információs 
technika nélkül; még az olyan „uninteligens” készülék
részek, m int szivattyúk vagy szelepek is adatfeldolgo
zóval lesznek felszerelve.
Ezek a trendvonalak érdekesek és mutatósak, de sajnos 

kvalitativek, így ugyanazt a bizonytalanságot rejtik maguk
ban, mint az átlagok. A lényeg a mennyiségi arányokban 
lenne, de hát ezek képzése és megszerzése megoldhatatlan.

A beszám oló II. része részletesen mutat be néhány fej
lődési irányt és technológiai újdonságot a kiállítás és a ké
m iai technológia területéről.
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Ö S S Z E F O G L A L Á S

Szekeres Gábor: ACHEMA 2000 -  Általános áttekintés I. Mé
retek, szerkezet és kivitelezés

A 2000. május 22-27. között a Frankfurt/M-ben rendezett 16. 
ACHEMA kiállítás és rendezvény méreteiben megdöntött min
den eddigi rekordot. A 2000. évi rendezvényen 12,1%-kal több

kiállító vett részt és 3,4%-kal nagyobb területen állítottak ki, 
mint az 1997. évin. A külföldi kiállítók részaránya 34,2-ről 
38,5%-ra nőtt, 860-ról 940-re nőtt a kiállításhoz kapcsolódó tu
dományos előadások száma. A rendezvényre negyedmillió láto
gatót vártak.

A rendezvény három fő szakmai területe változatlanul a mű
szaki tervezés (engineering), a biotechnológia és a környezetvé
delem voltak. A hagyományos 12 szakmai terület közül az inno
váció és kutatás területén volt tapasztalható a legnagyobb arányú 
fejlődés az előző kiállításhoz képest. Az élettudományok előre
törésének következményeként önálló területet kapott a gyógy
szeripar és a mindig szokásos, úgynevezett külön témaként a 
kombinatorikus kémia legkorszerűbb készülékeit mutatták be.

[Magy. Kém. Lapja, 56. 130 (2001)] 

S U M M A R Y

G. Szekeres: ACHEMA 2000 -  A General Review I.
Dimensions, Structure and Execution

The 16th ACHEMA Exhibition and Conference organized in 
Frankfurt/Main from 22 to 27 May 2000 has beaten all records 
in its dimensions. In 2000 the number of exhibitors increased by 
12.1%, and the area of the exhibition rose by 3.4% compared to 
those in 1997. Proportion of foreign exhibitors rose from 34.2% 
to 38.5%, and the number of scientific lectures connecting with 
the exhibition increased from 860 to 940. A quarter of million 
visitors were expected to the Event.

The three main topics of the Event were unchanged: engineer
ing, biotechnology and environmental protection. Amongst the 
12 traditional professional fields the biggest development was 
found in the field of innovation and research compared to the 
previous exhibition. As a result of the sudden advance of life sci
ences the medicinal industry got an outstanding area, and as a 
usual “extra topic” top grade equipments of the combinatoric 
chemistry were shown.

ACHEMA 2000 -  Termikus műveletek

Kolonnatöltetek, tányérkonstrukciók

Az ACHEMA 2000-en számos cég ajánlott új típusú kolon
natöltetet, tányérkonstrukciót. A Sulzer Chemtech szakértője 
szerint az oszlopok kb. fele tányéros, a többi töltetes. A rende
zett töltetek használata terjed: a töltetes oszlopok felében már 
ma is rendezett tölteteket alkalmaznak, s e tölteteknél láthattunk 
jellegzetes fejlesztéseket. A töltetek, s elsősorban a rendezett 
töltetek nyomásesése a legkisebb a kolonnaszerkezetek között, 
ezért a kisnyomású technológiáknál, mint például a vákuum- 
desztillációnál, ezeket alkalmazzák. Az olcsóbb tányérszerke
zeteket pedig a nagyobb nyomású technológiáknál, nagy folya
dékáramoknál használják.

A rendezett tölteteknél a fejlesztők nagyobb folyadékterhe
lésekre, az elárasztási határ kitolására törekedtek. A Mellapak 
töltetnél (Sulzer Chemtech Ltd., Winterthur, Svájc) megfigyel-

* Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vegyipari és 
Élelmiszeripari Gépek Tanszék, Budapest
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ték, hogy a töltetben jó  radiális folyadékelosztását biztosítani 
hivatott derékszögű elem-csatlakozások folyadékfilm-vasta- 
godást és a gázáramnál nyomásesés növekedést okoznak. Az 
új Mellapak Plus töltetben ezért a derékszögű cikk-cakk ki
képzést szerpentinszerű, 45°-os, simább, s a falnál függőleges 
lefutásúra változtatták. Ezzel a terhelhetősége 20-30%-al, s a 
maximális hatásfokú terhelési pontja 50%-al megemelkedett.

1. ábra. Flaxipak (baloldalt) és Flaxipak HC (jobboldalt) 
töltetek összehasonlítása
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A Flexipac HC-nél (Koch-Glitsch Inc., Whichita, Kanada) 
is hasonló módon, a töltet-elemek csatlakozási pontjainak 
változtatásával sikerült elérni a klasszikus Flexipakhoz ké
pest 20-30% teljesítménynövekedést desztilláló kolonnák
ban. A két tányérszerkezet összehasonlítását láthatjuk az 1. 
ábrán: azonos üzemeltetési körülmények között a baloldali 
Flaxipak töltet már elárad, a jobboldali Flaxipak HC üzem
szerűen működik.

A Super 3X-Pack és Super 4X-Pack újtípusú rendezett töltet 
{Nagaoka USA Corp., Houston, Texas, USA) az eddigiektől 
teljesen eltérő konstrukciójú, és a hagyományos töltetű torony 
méretének ötödrészén képes azonos szétválasztást megvalósí
tani. A „töltet” 100-1 000 vékony fémhuzal-kötegből, vagy 
szálkötegből áll, amik a teljes kolonna hosszában lelógnak. 
Minden szálköteg 160 000 szálból áll, és ezek háromszög, 
vagy négyszög kiosztásban kapcsolódnak egymáshoz. A felső 
ponton a szálak össze vannak kötve, és csöves folyadékelosz
tókhoz kapcsolódnak. A kolonnában a folyadék egyenletesen 
elosztva a szálak felületén film alakban csurog le, folyamato
san. így igen nagy összfelületű, vékony film alakul ki a szála
kon, s az a többi töltetnél sokkal nagyobb gázsebességnél is 
cseppképződés, folyadék-elragadás nélkül csurog le.

Újtípusú tányérkonstrukciót is számos cég mutatott be. 
Ezekkel az elválasztó oszlopok kapacitása általában 30-50%- 
al növelhető. Az új tányérkonstrukciók intenzív gáz-folyadék- 
fázis keveredést, és azt követő hatékony fázisszétválasztást al
kalmaznak. Csökkentik a tálcák feletti habréteg magasságát, 
miáltal a tálcatávolság csökkenthető.

Az UOP ECMD tányéron (UOP LLC Process Equipment, 
Houston, Texas) sok lefolyót alkalmaznak, ami 30 éve bevált 
konstrukciójuk (MD tányértípus). A 2. ábrán látható módon 
az ECMD tányérnál ezt kiegészítették a lefolyókból kiemel
kedő, visszahajlított szélű elválasztó lemezekkel. A tálca „per
forációja” ferde kiömlésű, és a felálló lemezek felé irányul. E 
változtatások -  a habmagasság és a nyomásesés csökkentése 
révén -  kisebb tálcatávolságot, és az MD tálcákhoz képest 15- 
20% kapacitás növekedést eredményeztek. (A klasszikus, 4 
utas perforált tányérhoz képest az ECMD tányérok kb. 60%- 
al nagyobb kapacitásúak.)

A Gesip-tálcákba (Gesip GmbH, Berlin, Németország) 
függőleges keverőcsöveket építenek be. A tálcán levő folya
dék furatokon ju t a csövek belső falára, lecsurog, s a keve
rőcsövek alján helyet foglaló statikus keverő összekeveri a 
nagy sebességgel felfelé áramló gázfázissal. A 30 cm hosszú 
keverőcsövek felső végén ciklon választja le a cseppeket és 
irányítja vissza a tálcára. Ezzel a konstrukcióval cseppelhor- 
dás nélkül 30 m/s-ig növelhető a gázsebesség a kolonnában, 
szemben a harangtányéros illetve szelepes tányérok 0,3 m/s 
sebességével.

Extrakciós kolonnákban is eredményesen használják a rende
zett tölteteket. E töltetek alkalmazása ugyanis eredményesen 
csökkenti az axiális keveredést a folyadék-folyadék extrakciós 
kolonnákban. A Koch cég (Koch Extraction Technologies Inc., 
Pasipany, New Jersey, USA) olyan ellenáramú extrakciós kolon
nát szerkesztett, amelynél rendezett töltetű szakaszok és mecha
nikus keverős szakaszok váltogatják egymást (AP oszlop). Fenil- 
metán -  víz rendszernél a hagyományos forgótányéros (RDC) 
oszlophoz képest 30-50%-os kapacitás növekedést értek el. Kí
sérleti adatok szerint ez a konstrukció kaprolaktámgyártásnál is 
beválik: a technológiában levő 3 RDC oszlop 2 db AP oszloppal 
helyettesíthető és az még kb. 25% kapacitástöbbletet is képvisel.

2. ábra. ECM D tányér

Hőcserélők

A hőcserélők területén a hó'cserélő-lemeztáskák igen nagy 
térhódítása látható. E lemeztáskákat vékony korrózióálló 
fémlemezekből készítik és az egyik lemezt 5-8 cm-es háló
kiosztásban néhány mm-re benyomják és a széleken, vala
mint a kitámasztásra szolgáló pontokon összehegesztik, 
amint ez a 3. ábrán látható.

1

E hőcseréló'táska igen előnyös tulajdonságokkal rendelke
zik: belül turbulens áramlás, és ezáltal jó  hőátadás biztosítha
tó. A vékony lemeznek kicsi a hőellenállása, még akkor is, ha 
rossz hővezetőképességű fémötvözetből készítik (pl. K 036 
ausztenites saválló acélból.) A sűrű, hálószerű összehegesz
tés, szaknyelven kitámasztás kedvező szilárdságú szerkezetet 
eredményez.

Kettősköpenyű keverős készüléknél a készülékfal és a kö
peny együttdolgozása révén mindkettőnek lényegesen le
csökkenthető a falvastagsága.

Hőcserélőként összeépítve igen kompakt, kis térfogatban 
nagy hőcserélőfelület helyezhető el. Lerakódásmentes köze
geknél teljesen összehegesztett szerkezet készíthető így.

Szemcsehalmazok hűtése, fűtése egyszerűen megoldható e 
hőcserélőtáskákkal, amint azt a 4. ábrán látható készülék ér
zékelteti.

Fluidizációs készülékben a szemcsék hűtésére, fűtésére 
számos cég épít be függőleges lemeztáskákat.

Rektifikáló oszlop kondenzátora is előnyösen készíthető 
hőcserélő táskákkal: a táskaköteg beépíthető az oszlopfejbe, 
így elmarad a kondenzátor hőcserélő elhelyezésének gondja. 
Két csoportra osztva a hőcserélő lemezeket, az egyik defleg- 
mátorként üzemeltetve biztosítja a reflux-áramot, tehát a kép-
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4. ábra. Hőcserélőtáskákkal működő készülék szemcsés halmazok 
hűtéséhez, fűtéséhez.

ződött kondenzátum rögtön visszacsurog az első' tányérra. A 
másik köteg a desztillátum kondenzálását végzi, amit az osz
lopfejből kivezetnek. Ezt a konstrukciót újabban 20-23 bar 
túlnyomású toronyhoz is tudják szállítani (BUCO GmbH, 
Geesthacht, Németország).

Szárítók

Számos cég állított ki szűrő-szárítót, elsősorban gyógyszeripa
ri alkalmazásra. így egyetlen, zárt készülékben két művelet vé
gezhető el. Ilyen készüléket mikrohullámú fűtéssel is gyártanak, 
amivel a száradási idő akár 50%-al is csökkenhet.

Darabos élelmiszerek instantizált szárítására mutatott be 
technológiát és berendezést a Battelle GmbH (Düsseldorf, 
Németország). A háromlépcsős technológiába a konvektiv, 
levegővel végzett elő- és utószárítási lépcsők közé vákuum
térben, mikrohullámú hőközléssel dolgozó szárítószakaszt 
iktat. Ennél a „mikrohullámú vákuum-puffasztásnak” neve
zett műveletnél a szárított termék újranedvesedését gátló kér
get feltöri a mikrohullámú energiaközlés hatására a száradó 
anyagon belül képződő gőz.

művelet fejlesztési irányzatairól. Ezeknél az egyenletesebb 
szemcsenagyság és a nagyobb terméktisztaság mellett cél az 
oldószermentes, vagy oldószer-szegény megoldás is, továbbá 
az energiafelhasználás csökkentése, környezetbarát technoló
giák alkalmazása.

A hagyományos, oldatból történő kristályosítás helyett olva
dékból kristályosítást, szuszpenzióban történő, vagy felületi 
rétegbe történő kristályosítást végeznek. Ilyen elven működik 
már paraffin-gacs oldószermentes olajmentesítő.

A BASF DLC-művelet (magyarul: dinamikus réteg-kristá
lyosítás) frakcionált kristályosítást végez, félig-szakaszos mű
veletvezetéssel (BEFS-PEC, Mulhouse, Franciaország licen- 
ce). A kristályosítással tisztítandó anyag olvadékát kívülről 
hűtött csövekben áramoltatja, így annak belső felületén kris
tályréteget hoz létre. Megfelelő rétegvastagság elérése után a 
csövekből az ömledéket eltávolítja, ezután a kristályos réteget 
melegítéssel felolvasztja; ez képezi a tisztított terméket. A 
megfelelő terméktisztaságot általában több lépésben tudják 
elérni. Ez esetben a gazdaságos műveletvitelt az 5. ábra sze
rint végzik. Az „Előkészítő fokozat” és a „Finomító fokozat” 
műveleti lépések biztosítják a termék tisztítását, a „Kihajtó 
fokozat” a szennyezők dúsítását biztosítja a maradékáramban.

Dolgoznak a cukorgyártási technológia átalakításán is: a 
répaextraktum meszes tisztítását elhagyják. Helyette az ext- 
raktumot finomszűrésnek és lágyításnak vetik alá, majd az 
így kapott tiszta, steril oldatból hűtéssel fehér cukrot kristá
lyosítanak ki.

Antiszolvens (kisózásos) kristályosításnál a tömény oldat
hoz oldószerelvonó komponenst adagolnak, s így túltelítetté 
teszik az oldatot. Ezen az elven alapuló eljárást dolgoztak ki 
kalcinált szóda átkristályosításos tisztítására víz, mint oldó
szer, és etilénglikol, mint antiszolvens használatával. A kísér
leti gyártásnál a szóda kloridtartalmának 50%-os csökkenését 
érték el. Kerámia alapanyagok finomítására is dolgoztak ki ha
sonló eljárást. Szupravezető gyártáshoz nanokristályokat: réz-, 
ittrium-, és báriumacetát kristályokat ezzel a technológiával 
úgy állítják elő, hogy az acetátokat etanolban oldják, majd szu
perkritikus állapotú C 0 2-be, mint antiszolvens közegbe por- 
lasztják. A cseppekben túltelítetté váló oldatból közel azonos 
méretű, 50 nm-es karbonátkristályok válnak ki. Ez az eljárás, 
amellett, hogy megfelelő minőségű terméket ad, olcsóbb, mint 
a hagyományos. Becslések szerint a várható előállítási költsé
gek tizedét sem érik el a régi technológia költségeinek.

Nyersanyag

4

Kihajtó
fokozat

Előtisztító
fokozat

Tisztított
termék

Kristályosítás

„Kristályosítás oldószer nélkül” címmel hosszú összefogla
lást adott az ACHEMA DAILY 4. száma (Gerald Ondrey, 
Peter Silverberg, Takashi Kamiya tollából) a kristályosítási

*
Szennyezők

5. ábra. A BASF-nél alkalmazott frakcionált-kristályosítás 
műveletvezetése
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Ö S S Z E F O G L A L Á S S U M M A R Y

Tömösy László: ACHEMA 2000 -  Termikus műveletek

A szerző a termikus műveleteknek a 2000. évi ACHEMA-n 
szerepelt készülékeiből mutat be néhány korszerű megoldást, 
mint a rendezett töltetek (Mellapak, Flaxipak, Super 3x Pack), új 
típusú tányérkonstrukció, hőcserélő lemeztáskák, szűrő szárító, 
kristályosítás oldószer nélkül.

[Magy. Kém. Lapja, 56, 134 (2001)]

L. Tomosy: ACHEMA 2000 -  Thermal Processes

Author focuses on up-to-date construction apparatus of thermal 
processes exhibited at ACHEMA 2000. Newest structured pack
ings (Mellapak, Flexipak, Super 3x Pack), latest tray designs, fil
ter dryers, widely use of heat exchanger plates and crystallisa
tion without solvents are discussed.

ACHEMA 2000 -  Műszerek és automatizálás

Jó hír, hogy a vegyipar ismét fellendült az utóbbi évek hanyatlá
sa után. Ezzel megnyílt az út az új beruházások számára a folya
matirányítási rendszerek vonatkozásában is, amelyek a sikeres 
és hatékony gyártás kulcsát jelentik. A Frost & Sulii van piacku
tató cég például az 1998 évi 7,65 milliárd dollárról 2004-re 9,20 
milliárd dollárra való növekedést jósol az európai piacon, ami 
évi 3,1%-os bővülést jelent.

A folyamatirányítási rendszerek legújabb fejlesztéseiről ki
tűnt, hogy azok a rugalmasabb és felhasználóbarát terepi 
buszkommunikáción (Profibus és Foundation Fieldbus) ala
pulnak, az érzékelők, beavatkozók, folyamatok flexibiliseb
bek, rugalmasabbak.

A fejlesztés jellemzői

Az automatizálási technológia piacát meghatározó gyár
tók folyamatirányítórendszer-fejlesztéseiből az alábbi sajá
tosságokat emeljük ki.

Új megoldások a globalizáció kommunikációs problémáira, 
globális vállalatirányítás megvalósítása. A folyamatirányító 
rendszereket gyártók kénytelenek megoldást találni a felhasz
nálók gyáron belüli intranet és az internet közötti kommuniká
ciós feladatainak megoldására. A terepi buszhálózaton alapuló 
automatizáció és az adminisztrációs szektor kommunikációs 
rendszereinek összekapcsolásával például a külföldi telephely- 
lyel is rendelkező felhasználó különböző döntéseihez az inter
neten elérheti a számára fontos pillanatnyi termelési adatokat is. 
Az internetes kommunikáció megvalósításának irányába hat az 
is, hogy az intelligens terepi eszközök gyártói számos olyan 
funkcióval látják el eszközeiket, amelyek a távdiagnózist, meg
előző karbantartást és a távfelügyeletet lehetővé teszik. Az in
telligens terepi eszközökből származó információ az internet 
technológiával az egész világ számára elérhetővé tehető. Ma 
már az interneten keresztül megvalósítható az olyan virtuális 
tervező iroda, amelyben adott műszerezési és irányítási projekt 
különböző részeit különböző helyszíneken egyidejűleg tervezik.

A terepi eszközök egyre okosabbak és hálózatba csatolhatok. 
A mérőeszközök, az érzékelők és a beavatkozók gyártói egyre 
több olyan funkciót integrálnak eszközeikbe, amelyek korábban 
az irányító rendszerben voltak. Felhasználói igények szerint pél-

* Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vegyipari és 
Élelmiszeripari Gépek Tanszék, Budapest

BALÁZS TIBOR*
MÉSZÁROS VIKTOR*

dául a PID-algoritmus futhat a távadóban, a szelep pozicionáló
ban vagy a vezérlő rendszeren. Ezek az okos eszközök közvet
lenül a folyamat és az információs technológia részeivé válnak. 
A megnövelt intelligenciát mutatja az is, hogy ezek az eszközö- 
zök képesek az online többszintű diagnosztikai szolgáltatás, il
letve a megelőző karbantartás megvalósítására. Számos cég is
mertette folyamatirányítási, karbantartási és üzemfenntartási 
funkcióit az „asset management” kifejezés ernyője alatt. A tere
pi eszközök azonosítóval és státusz információval rendelkeznek 
és így képesek funkcióik diagnosztizálására. Ezen információk 
szolgálnak alapul a konfigurálás és kalibrálás elvégzéséhez.

Követelmények az interfész megoldásokra. Az irányító rend
szernek egyrészt felhasználói interfészt kell nyújtania az intel
ligens terepi szinthez, másrészt egyre növekvő mértékben kell 
platformot biztosítania az üzleti folyamatok optimalizálásá
hoz. így a termelési technológiának mint egésznek a részévé 
válik. A rendszerfejlesztők számára ez azt jelenti, hogy a vál
lalatirányítási hierarchiában lévő különböző szektorok között 
nemcsak az azonos szinten levőknek, hanem a felső szint szá
mára is biztosítani kell az adatcserét. Számos cég ismertette fo
lyamatirányítási rendszerét, amely szabványos felületeket és 
kommunikációs technológiákat kínál, amelyek segítségével 
együtt tud dolgozni más szállítók termékeivel, beleértve az 
SAP vállatirányítási rendszert, valamint a Microsoft termékeit.

Az adatátvitel fontosabb, mint bármikor. A z  OPC (Object 
Linking Embedded fór Process Control) szabvány alkalma
zása egyszerűbbé teszi az adatcserét az irányítási alkalmazá
sok, terepi műszerek és az irodai programok között. Manap
ság egyre több gépet látnak el ezzel a rendszerrel, amely a 
kommunikációt könnyebbé teszi például a különböző terepi 
buszprotokollok között.

Gyújtószikramentes terepi sínrendszerek. A mai napig meg
válaszolatlan kérdés, hogy a vegyiparban alkalmazott terepi 
buszszabványok közül melyiket fogják biztonságossá tenni, 
amely a szenzorok és aktorok minden fajtájának a csatlakoz
tatására alkalmas. Számos cég ajánl a különböző terepi eszkö
zökhöz intelligens gyújtószikramentes leválasztókat.

Ethernet, mint terepi sín. Számos gyártó fontolgatja, hogy 
a terepi sínrendszert a jövőben az irodai környezetben már 15 
éve bizonyítottan jól működő Ethernet kommunikációs szab
vánnyal helyettesítse. Hogy ez mikor és hogyan következik 
be, azt valószínűleg nem az automatizálási technológia fogja 
eldönteni, hanem inkább a multinacionális szoftverházak és
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az internet. Úgy tűnik az eddigi gyakorlat alapján, hogy az a 
protokoll lesz a kommunikáció nyelve a folyamatirányító 
rendszerben, amelyet a vállalatirányítási rendszer használ. A 
kezdeti megoldásokat számos cég bemutatta. Az automatizá
lási technológia jövője nem képzelhető el az Ethernet nélkül, 
mivel az egységes hálózati architektúra, a TCP/IP vagy XML 
mint átviteli protokoll a PC alapú munkaállomások Windows 
NT operációs rendszerében futtatható.

Új szabványok alkalmazása a szakaszos technológiák irá
nyítására. A szakaszos technológiák irányításához alkalma
zott folyamatirányító rendszerek szoftvereiben a fogalmak és 
modellek megfelelnek az IEC 61512-1 szabványnak. A szab
vány második része (IEC 61512-2) az adatforgalmat írja le és 
csatlakozási lehetőséget biztosít a felsőbbszintű informatikai 
irányítási rendszerekkel való együttműködéshez (pl. SAP). 
Továbbá a gyártásirányítási rendszerek (MES) és az erőforrás 
tervező rendszerek (ERP) szabványos csatlakozó felületei 
megfelelnek az ISA SP 95 vállalatirányítási rendszerek integ
rálására kidolgozott szabvány előírásoknak.

A gyártói szinttől a vállalatirányítási szintig terjedő hálózat
hoz számos szoftveres megoldás szükséges, amely magába fog
lalja például a szakaszos technológiáknál a receptura irányítást. 
A teljes körű vállalatirányításhoz, illetve a különböző szoftve
rek integrációjára a SEQUENCIA (Lángén, NSZK) ismertette 
az rpmSeries™ szoftvercsaládot. Számos eleme közül, például 
az oBatch és sProduction termékkel megvalósítható a szaka
szos technológiát tartalmazó vállalatirányítás. Az 1. ábra szem
lélteti az oBatch integrációját a szoftver környezettel. Az 
oBatch hardver és folyamat független, objektum orientált mo
duláris felépítésű szoftver. Támogatja többek között a technoló
giai előírások automatikus végrehajtását, recepturák létrehozá
sát, szimulálja az összes batch folyamatot, valamint integrálha
tó a kiegészítő szoftveralkalmazások széles skálájával.

Néhány korszerű megoldás

Az ACHEMA 2000 kiállításon több, mint 600 kiállító mutat
ta be a vegyipari folyamatok műszerezésével és irányításával 
kapcsolatos legutóbbi fejlesztéseit. A műszerek, automatika- 
elemek közül néhány érdekes újdonságot mutatunk be az át
tekinthetetlenül nagy kínálatból.

SVT 05® szivárgásérzékelővel ellátott hasadótárcsa

Hasadótárcsákat régóta alkalmaznak nyomáshatárolás céljára 
a vegyiparban és a vele rokon iparágakban használt készülé
keknél. Ezeket az eszközöket az utóbbi időben különböző ér
zékelőkkel látták el, amelyek nélkülözhetetlen eszközei az au
tomatizált biztonsági és riasztórendszereknek. Az érzékelővel 
ellátott hasadótárcsa ezideig azt jelezte, ha a túlnyomást okozó 
közeget a befogószerkezetben levő hasadótárcsa elroncsolódá- 
sa révén lefújja. Környezetvédelmi, biztonsági szempontok 
gyakran megkövetelik, hogy minél korábban észleljük azt, ha 
egy hasadótárcsa megsérül. A STRIKO -Verfahrenstechnik 
(Wiehl, NSZK) új típusú szivárgásérzékelővel ellátott 
hasadótárcsát mutatott be, amely az SVT 02® tárcsás érzéke
lőjének a továbbfejlesztése. A konstrukció kialakítását mutatja 
a 2. ábra. Az érzékelő áramkör előre hasított, rovátkolt fólián 
helyezkedik el, amely azokon a felületi helyeken, ahol vi
szonylag gyorsan emelkedik a nyomás, alkalmas az áramkör

L ábra. oBatch integrációja a többi szoftverrel

megszakítására. Az érzékelő nyomással terhelt oldalán van az 
a hasadótárcsa (PTFE-fólia), ami nyomásnövekedés hatására 
alakváltozásra képes és csak akkor reped szét, amikor az érzé
kelő áramkör már tönkrement.

Lézeres gázmonitor

A BERN T  (Düsseldorf, NSZK) bem utatta hordozható 
(BM-PM4 modellt) és telepített gázelemző készülékeinek 
legújabb verzióit.

A telepített lézeres gázmonitor HF, HC1, NH3, CO, C 0 lt
H.,0, H2S, CH4 és HCN gáz mérésére alkalmas. A rendszer 
analóg és digitális csatlakozó felülettel rendelkezik, így alkal
mas különböző folyamatirányítási feladatok megoldására, 
amelyekben folyamatos in-situ monitorozás szükséges. A 3. 
ábra mutatja, hogy a mérőrendszer három alapvető egységet 
tartalmaz. Az érzékelőfejek (adó és vevő) karimával vagy me
netes csatlakozóval szerelhetők a monitorozandó térhez. A 
megjelenítővel ellátott elektronikus egység maximálisan 80 m 
távolságra helyezhető az érzékelőktől. A rendszer könnyen 
üzembehelyezhető, beépített kalibráló rutinokat tartalmaz, to
vábbá érzékenysége és pontossága nagy. A válaszidő kisebb, 
mint 2 másodperc. Az in-situ mérőrendszerhez nem kell gáz 
mintavevő. A mérendő közeg nyomása elérheti az 5 bárt, hő
mérséklete pedig az 1500° C-t. A mérés elvi vázlatát szintén 
az ábra mutatja. Az érzékelők közötti mérőtérben az optikai út 
hossza 0,5-6 m. A rendszer mozgó alkatrészt nem tartalmaz. 
A mérendő közegben levő idegen gáz, illetve az optikai abla
kon levő por a mérésben nem okoz zavart.

PS-AMS® intelligens elektromos végrehajtószerv 
PROFIBUS-DP interfésszel

Szabályozó szelephez a PS-Automation (Bad Dürkheim, 
NSZK) bemutatta a PS-AMS® intelligens elektromos végre
hajtószervet. Az intelligens végrehajtószerv lelke a mikrove- 
zérlő (SPC3 ASIC), amely megfelelő pozícióba állítja a szele
pet az elektromos szervomotor segítségével. A szelephelyzetet.
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2. ábra. SVT 05® szivárgásérzékelővel ellátón 
hasadótárcsa elvi felépítése

paraméterértékeket és státusz információt 7 szegmenses kijel
ző mutatja. Az aktuális PROFIBUS-DP interfészt mikropro
cesszorba építették, amelyet a busz státuszának diagnosztizálá
sa végett 9 szegmenses LED kijelzővel látták el. Az interfészt 
bármelyik master tudja működtetni, amelyik megfelel a 
PROFIBUS DP szabványnak. A PS-AMS® összes paraméte
re és függvénye elérhető, illetve állítható az egymással kapcso
latban levő master modulokból a teljes adattartománynak meg
felelően. így nincs szükség a vezérlő oldalon az adatelérhető
séghez plusz csatlakozás kialakítására. Az egység lehetővé te
szi az alapszintű és biztonsági funkciók távkonfigurálását, va
lamint a szelep karakterisztika szabad programozását. A diag
nosztikához szükséges valamennyi adat folyamatosan olvasha
tó. A PSL-AMS® típust szemlélteti a 4a. ábra, amelyet a csú
szószárú szelepekhez (működtető erő: 1-25 kN), míg a PSQ- 
AMS® típust negyedfordulatú forgószárú szelepek (működte
tő nyomaték: 35-700 Nm) hajtásához fejlesztettek.

Állító szerkezet
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max. 80 méter 3
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—  4-20 mA nyomás/hőm. bemenet
—  4-20 mA analóg kimenet
—  Hibajelző relé kimenetek
—  RS232 digitális kimenet
—  Opcionális üvegszálas kimenet 

(ASCII formátumú)

3. ábra. Lézeres gázelemző részei és elvi működése

Kézi vezérlés

Folyamatirányítás

4. ábra. PSL-AMS® intelligens elektromos végrehajtószerv 
(b) PSIC integrált szabályozó

Külső érzékelővel (hőmérséklet, nyomás, áramlás és szint) 
a PS-AMS® önműködő szabályozóként üzemeltethető, ha 
előzőleg PID-szabályozót integrálnak a végrehajtóba. Az így 
kapott PSIC (PSIntegralt Controller) integrált szabályzó kap
csolási vázlatát mutatja a 4b. ábra. A PSIC integrált szabály
zó számos műszaki előnyt és költségmegtakarítást eredmé
nyez a felhasználónak, mivel csak két eszközt, beavatkozót és 
érzékelőt/távadót tartalmaz. A szabadon integrált PID-szabá- 
lyozó PROFIBUS-on keresztül konfigurálható, amely lehető
vé teszi a szabályozási körök digitális vezérlését és optimali
zálását közvetlenül az irányító szobából. Az adatok bevitele 
menüvezérelten fóliaborítású billentyűzeten keresztül helyi
leg is elvégezhető.

Az ACHEMA 2000 műszerautomatika szempontból törté
nő elemzését a NAMUR folyóirata, az atp jelentette meg leg
részletesebben, így a további részletek után érdeklődőknek 
az atp 2000. évi 7. számában kezdődő cikk-sorozat tanulmá
nyozását javasolhatjuk.

Ö S S Z E F O G L A L Á S

Balázs Tibor -  Mészáros Viktor: ACHEMA 2000 -  Műszerek és 
automatizálás

A közlem ény a m űszerek és autom atizációk fejlesztési irányát m u
tatja be az A C H EM A  kiállítás tükrében, m int például új m egoldások 
a g lobalizáció kom m unikáció  problém áira, a terepi eszközök egyre 
okosabbakká és a hálózatba csato lhatóbbakká válnak, gyújtószikra
m entes terepi sínrendszerek je lennek  m eg. A közlem ény m ásodik ré
sze néhány korszerű  m egoldást ism ertet.

[Magy. Kém . Lapja, 56, 137 (2001)] 

S U M M A R Y

T. Balázs -  V. Mészáros: ACHEMA 2000 -  Instruments and 
Automations

The paper deals w ith trends in new developm ents o f  instrum ents and 
autom ations at the A C H EM A  2000 exhibition. N ew  solu tions to 
global com m unication problem s, field  devices are becom ing m ore 
in telligent and fieldbus-enabled  and in trinsically  safe field  bus sys
tem s are am ong the latest developm ents in process autom ation. The 
second part o f the paper presents som e advanced devices from  
process-control developm ents.
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Vegyipari műveleti praktikum
SZERKESZTI: FONYÓ ZSOLT 

DEÁK ANDRÁS

A szűrőközeg és a szűrőlepény ellenállásának mérése
és az optimális szűrési idő meghatározása

MANCZINGER JÓZSEF* 
REZESSY GÁBOR* 

SAWINSKY JÁNOS* 
FONYÓ ZSOLT*

Bevezetés

Szűréssel az ipar valamennyi területén találkozunk. A szű
rési m űvelet számításával, a szűrőberendezések m éretezé
sével és m űködésének leírásával több összefoglaló munka 
foglalkozik [1-5].

A szilárd részecskék leválasztási mechanizm usa szerint 
m egkülönböztetünk mélységi és felületi szűrést. A mélysé
gi szűrésnél a szűrőréteg pórusainál kisebb átmérőjű, kol- 
loidális részecskék behatolnak a szűrőréteg kapillárisaiba 
és ott megkötődnek a szűrőréteget alkotó szemcsék vagy 
szálak külső felületén. A felületi szűrésnél a szűrőberende
zés működtetése szerint két alapvető szűrési eljárást külön
böztetünk meg: statikus szűrés és dinamikus szűrés. Jelen 
cikkünkben a statikus szűréssel foglalkozunk.

Az iszapréteg ellenállása

Darcy m ár 1830-ban tanulm ányozta Dijonban a víz ho
mokrétegen keresztül kialakuló szűrési sebességét. M éré
sei azt igazolták, hogy a szűrési sebesség egyenesen ará
nyos a nyom ás-különbséggel, de fordítva arányos a folya
dékfázis viszkozitásával és az iszapréteg vastagságával:

v
1 (  dV  
A \  dt

(1)

ahol v a szűrési sebesség, V  a szűrlettérfogat [m3], A a szű
rőfelület [m2], r| a szűrlet dinamikai viszkozitása [Pa-s], t  az 
iszapréteg (iszaplepény) vastagsága [m], t a szűrési idő [s], 
Ap( az iszaprétegen kialakuló nyomásesés [N/m2], B  a szű
rőréteg ún. permeabilitási (áteresztési) együtthatója [m2].

Az (1) egyenlet összhangban van a szemcsehalmazon 
keresztül történő lamináris áramlás elméletével, pontosab
ban a Blake-Kozeny-egyenlettel [2]. Kifejezve abból az át
lagos áramlási sebességet:

1 <dV  Á £ 3 P,
A k dt ) _ * ( 1  - 0 2< _ rji

adódik, amelyből a zárójeles kifejezés összevonásával és 
a B permeabilitási együttható beírásával kapjuk a Darcy- 
féle egyenletet. A (2) összefüggésben K  állandó, wp a szi-

* Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vegyipari M űve
letek Tanszék, Budapest

mkl

lárd részecskék fajlagos felülete [m2/m 3], e a relatív hé
zagtérfogat [m3/m 3].

Az (1) egyenletből az iszapréteg nyom ásesésének kife
jezése:

Ap,
A B

(3)

Az [ i t t 1] m értékegységű (ÜB) iszapréteg ellenállás he
lyett, szokásos az

e /B  = (acV )/A

használata, ahol a  a fajlagos iszapellenállás [m/kg], c pedig 
az egységnyi térfogatú szűrletből felhalm ozódó részecs
kék tömege [kg/m3]:

APc =  - a  c-
dV_
dt

(4)

Az {(JB) iszapréteg ellenállása helyett az (acV)/A  össze
függés használata azért célszerűbb, mert ebben kifejezésre 
ju t az iszapréteg ellenállás függősége a V  szűrlettérfogattól: 
növekvő szűrlettérfogathoz növekvő ellenállás tartozik.

Részletesebben ez azt jelenti, hogy az t  iszapréteg vas
tagság kifejezhető az iszaprétegre felírt anyagmérlegből:

t  A ( \ - e ) p v = c  (V + £ l  A) ,

ahol p p a részecskék sűrűsége. Az utolsó tag az iszapré
tegbe zárt szűrlettérfogat. Ez elhanyagolhatóan kicsi, így 
jó  közelítéssel:

1 =
e V

A ( l - e ) p p (5)

A (2) és (5) egyenletből kapjuk:

d V  A p t A ( 3 \
£ P , í A 1

d t  rj 1 *  ( l - e ) ® ;  J [ c v j

ill. az fajlagos iszapellenállás bevezetésével

a  =-
K ( 1 - e ) o > l  

g 2 P P
a (2) egyenlet a (4) egyenletté alakul át: 

dV  _ Ape A 
~ d T ~ ~r j \a  c

(6)

140 2001. 56. ÉVFOLYAM. 4. SZÁM



A szűrőközeg ellenállása

A szűrés műveleténél a szűrlet átáram lásához az iszapré
teg ellenállása mellett [(acV )/A ], további ellenállások le
győzése szükséges. Ezek:
• a szűrőközeg (szűrővászon) ellenállása és
• a szűrőberendezés vezetékeinek és szerelvényeinek el

lenállása.
A továbbiakban e két ellenállás értéket összevonjuk, 

/?m-mel jelöljük és a szűrőközeg ellenállása néven együt
tesen kezeljük.

A (4) egyenlethez hasonló form ában felírva a szűrőkö
zeg A pm nyomásesését:

4 p „ (7)

ahol R  a szűrőközeg ellenállása [1/m],
A szűrőberendezés teljes ellenállása a A p( és A pm nyo

m ásesések összege:

Ap- hp‘ * hp- ’ i { íí \ aC j * R- )  <8>
A (8) egyenletet átrendezve az un. C annan-féle szűrési 
egyenletet kapjuk [6]:

dV
dt

A p  ■ A

a c ~ X + R"

(9)

a mérési adatok egy olyan diagram m on ábrázolhatok, ahol
A t 
AV

értékeket ábrázoljuk a V  szűrlettérfogat függvényében. Az 
egyenes m eredeksége (a) és tengelym etszete (b) értékéből 
a két szűrési állandó: c és Rm  számítható.

I. ábra. Mérési adatok kiértékelése

Az 1. ábrán szervetlen pigment szűrésénél kapott mérési 
adatokat mutatjuk be (A = 100 cm2, Ap  = 105Pa, rj = 10'3 Pa-s). 
A b tengelymetszet értékéből kiszámítva Rm = 3,2-10lln r l, 
az a iránytangens értékéből pedig a c  = 8-1013m"2.

Kísérleti berendezés
A szűrést állandó nyomáson végezve a (9) egyenlet integ
rálható:

f  v a c\dt = —  \vdV + Rm fdV
3 AAp ^ 3V ^  o

v )
jdV
0 >

vagyis:

t =-
Ap

a c í  v
Y { a

+ Rm%
m A

Ebből a szűrlettérfogat:

v  = A
a c

2 _ lactA p
R í  +

AR„,
a c

( 10)

( 11 )

( 12)

Szűrési állandók meghatározása

A (9) egyenlet az alábbi alakban is felírható: 

dt
~—  = a V + b  
dV

(13)

ahol: a =
acrj

A 2Ap az egyenes meredeksége

és b = ——  , az egyenes tengelym etszete az ordinátán. 
AAp

Mivel

dt _  A t 
d V = AV

(14)

A szűrési kísérletek elvégzéséhez a 2. ábrán  látható túl
nyomással működő laboratóriumi szűrőnuccs alkalm as. A 
szűrőtartályt term osztáló köpeny veszi körül.

2. ábra. Laboratóriumi szűrőnuccs
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A zárt készülékbe a fedélen lévő gömbcsapon keresztül 
betöltjük a szűrendő szuszpenziót. Ezután ezt a csapot el
zárjuk és kinyitjuk a komprimált levegő bevezetésére szol
gáló csapot. A komprimált levegő nyomását nyomásszabá
lyozó tartja állandó értéken. A kapott szűrlet mennyiségét 
elektronikus mérleggel folyamatosan mérjük és az össze
tartozó V - t  értékeket adatgyűjtőben tároljuk. Ha nem ren
delkezünk mérési adatgyűjtővel, akkor a mérőhengerben 
összegyűjtött szűrlet térfogat-növekedését vizuálisan kö
vetjük és az időt stopperral mérjük. A mérés végeztével el
zárjuk a komprimált levegő csapját és utána kinyitjuk a 
szűrő tartály fedelén lévő gömbcsapot. A túlnyomás m eg
szűnte után szétszedjük a szűrőnuccsot. M egmérjük a ned
ves szűrőlepény vastagságát, tömegét és nedvességtartal
mát. Ha a szűrendő szuszpenzió oldott anyagokat is tartal
mazott, akkor a szűrés befejeztével ezeket az anyagokat 
tiszta víz átnyomatásával ki kell mosni a szűrőlepényből.

A laboratóriumi készüléken kapott adatok alapján az 
üzemi berendezés szűrőfelületének nagyságát akarjuk szá
mítani. Az eddigi tapasztalatok szerint a laboratóriumi ké
szülék szűrőfelületének legalább 100 cm 2-nek kell lennie, 
hogy a zavaró „falhatás” ne legyen jelentős.

Az optimális szűrési idő meghatározása

Jelöljük a lehetséges legnagyobb szűrési időt ímax-al. En
nek nagyságát két tényező szabja meg:
1) a szűrendő oldat mennyisége (Vö összes szűrlettérfogat),
2) az a tény, hogy a szűrő iszaptérfogata korlátozott
( Viszap)max’ m é g p e d ig

( O m = ^ = * v  ( 15>

ahol £max az iszapréteg maximális vastagsága, V  a leszűrt 
szűrlettérfogat, k  állandó. Gyakran előfordul, hogy

ilyenkor a feldolgozandó oldatot több részletben kell le
szűrni. Az egy részletben feldolgozandó oldat mennyiségét 
azonban nem célszerű a szűrő iszaptérfogata alapján a (15) 
egyenletből megállapítani, mert az iszaplepény vastagodá
sával áramlási ellenállása is megnő, a (1) egyenletben defi
niált szűrési sebesség pedig csökken. Belátható, hogy a 
csökkenő sebesség rontja a szűrés gazdaságosságát. Ezért a 
tényleges szűrési időt ímax-nál kisebbre szokták választani. 
Egy teljes szűrési periódus ideje (íö) két részre bontható:
a. ) egy űn. állásidőre (tÁ), amely m agába foglalja a m o

sást, a szűrőlepény eltávolítását, a vászon m osását és 
keretes szűrőpréseknél a berendezés össze- és szétsze
relésének idejét, és

b. ) a  tényleges szűrési időre (tsz)

h  = h  + ísz 0 6 )

Az optim ális szűrési idő meghatározásánál voltaképpen 
az időegység alatt leszűrt szűrlettérfogat (szűrési teljesít
m ény) maxim um át keressük, vagyis a következő kifejezés 
maximumát:

mkl

V V 

U ~ h  + L
(17)

A szűrlettérfogat-szűrési idő összefüggést a (12) egyen
let írja le. A V(tö) függvénykapcsolatot jelöljük formálisan:

V = f ( t ö) (18)

A (18) egyenletnek ott van szélsőértéke, ahol:

Tört differenciálhányadosa:

dtö
*«/'(*«) / ( * « ) _ «

t]

Ebből:

(19)

(20)

r ( t ű ) = i M _  (21)
‘ő

Vagyis, az optim um helyén a differenciálhányados m eg
egyezik a V7/()[)t hányadossal.

tö , min

3. ábra. Az optimális szűrési idő grafikus meghatározása.

A fenti egyenletet legegyszerűbben grafikusan oldjuk 
meg. Ábrázoljuk a leszűrt térfogatot az idő (t) függvényé
ben (3 ábra). Az origóból m eghúzzuk a görbéhez rajzol
ható érintőt, mely az optim ális szűrési időnek megfelelő 
maximális iránytangenst jelenti és megfelel a maximális 
(V7/ö)-szűrési teljesítménynek.

A 3. ábrán  az optim ális szűrési idő grafikus m eghatáro
zása látható szervetlen pigm ent szakaszos szűrésénél. A 
szűrlettérfogat -  idő görbét az 1. ábrán bem utatott kísér
letek alapján meghatározott R -  3 ,2-10llm '1 és a c  = 
8-1013m '2 értékek felhasználásával számítottuk A = 2,5 m2 
felületű szűrőre, Ap  = 105 Pa, rj = 10'3Pa.s. Az állásidő 25 
min, az optimális szűrési idő 28,3 min.

Az optimális szűrési idő az állásidővel (a szűrőlepény el
távolítás, a szűrő tisztítás és összeszerelés idejével) egyenlő, 
ha a szűrőközeg ellenállása elhanyagolható ([2] 126. oldal).

A fenti módszer általánosan alkalmazható minden szaka
szos művelet optimumának meghatározására, amennyiben a 
termék árát nagymértékben az előállítási idő határozza meg.
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Ö S S Z E F O G L A L Á S

Manczinger József -  Rezessy Gábor -  Sawinsky János -  Fonyó 
Zsolt: A szűrőközeg és a szú'rőlepény ellenállásának mérése 
és az optim ális szűrési idő m eghatározása

A folyadék áramlást a pórusos szűrőlepényen és szú'rőközegen 
(szú'rővásznon) át Carman egyenlete írja le. Jól ismert tény, hogy 
a szuszpenzió állandó nyomáson végzett laboratóriumi szűrésé
nél nyert adatok a nyomószűrő biztonságosan méretnöveléséhez 
használhatók. A cikkben bemutatjuk a szűrőlepény és a szűrőkö
zeg áramlási ellenállásának grafikus meghatározását össze
nyomhatatlan szűrőlepény esetén. At/AV-t a szűrlettérfogat (V)

függvényében ábrázolva a kapott egyenes meredekségéből a le
pény ellenállása és a tengelymetszetből a szűrőközeg ellenállása 
számítható. Az optimális szűrési idő az állásidővel (a szűrőle
pény eltávolítás, a szűrő tisztítás és összeszerelés idejével) 
egyenlő, ha a szűrőközeg ellenállása elhanyagolható.

[Magy. Kém. Lapja, 56, 140 (2001)]

S U M M A R Y

,/. Manczinger -  G. Rezessy -  J. Sawinsky -  Zs. Fonyó: 
D eterm ination o f the F ilter M edium  and C ake Resistance 
and  the O ptim um  F iltra tion  Time

To describe the liquid flow through the porous filter cake and 
medium (cloth) Carman’s equation can be used. It is well known 
that the common laboratory tests of filtering a slurry at constant 
pressure provide adequate data for reliable scale up of pressure 
filter. For the case of incompressible filter cakes the article pres
ents the graphical evaluation of the flow resistance of the filter 
cake and medium. By plotting At/AV as a function of the filtrate 
volume (V) the cake resistance can be calculated from the slope 
of the line and filter medium resistance can be obtained from the 
intersection. The optimum filtration time is equal to the down
time (time for cake discharge, filter cleaning and reassembly), if 
the medium resistance is negligible.
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VÁLOGATOTT FEJEZETEK A KÖRNYEZETI KÉMIA 
LEGÚJABB EREDMÉNYEIBŐL

SZERKESZTI: PAPP SÁNDOR

A civilizációs társadalmak működésük során a Föld ökológiai rendszereiből (erőforrások) nyersanyagokat és energiahor
dozókat vonnak ki (anyagi javak termelése, szolgáltatások), majd oda technológiai és fogyasztási hulladékokat juttatnak 
vissza (anyag- és energiacsere természeti környezetünkkel). A technikai-gazdasági fejlődés nyersanyag- és energiaigényé
nek kielégíthetősége korábban szinte korlátlannak látszott, másfelől a termelés, a fogyasztás és a szolgáltatások során ke
letkező hulladékokat a földi ökológiai rendszerek képesek voltak zavarok nélkül befogadni. A vázolt kapcsolat napjaink
ban kedvezőtlen irányú változásokat mutat, hiszen a nem megújuló nyersanyag- és energiaforrások végességét, továbbá 
a tennészeti környezet hulladéktűrő képességét illetően bizonyos korlátok egyre határozottabban kirajzolódnak.

A környezeti kémia a nyersanyagok és energiahordozók kitermelése, továbbá a hulladékok visszajuttatása kapcsán arra a 
kérdésre keresi a választ, hogy az előzőek során a természeti környezet spontán kémiai folyamatai, az elemek biogeokémiai 
körforgása helyileg, regionálisan vagy globálisan milyen mértékben módosul. Az emberi aktivitás az elmúlt fé l évszázadban 
számos biogeokémiai körfolyamat jelentős gyorsítását idézte elő, és új ökológiai kérdéseket fogalmazott meg. Ezen kérdések 
közül többre a kémia alapvető törvényszerűségeinek ismeretében választ adhatunk. Am ennek kapcsán figyelemmel kell len
nünk arra, hogy a természeti környezetben, mint „globális laboratóriumban’’ (globális reakciótérben) lejátszódó kémiai fo 
lyamatok rendszerint sokkal összetettebbek és más dinamikájúak, mint a szokásos kémiai laboratóriumokban vagy a kémiai 
technológiai rendszerekben célirányosan végrehajtott, anyagátalakulásokkal járó kémiai reakciók. Itt ugyanis olyan reakci
ókról van szó, amelyek nyitott rendszerben mennek végbe, ahol többnyire nagyon sok reakciópartnerrel kell számolnunk, és 
amelyekben a kémiai reakciókkal fizikai (geológiai) és biológiai folyamatok kapcsolódnak össze. A környezeti kémia tehát 
olyan alapvető, rendszerezett kémiai ismerethalmaz, ami szerves kölcsönhatásban áll mind az egyes kémiai diszciplínákkal 
(szervetlen és szerves kémia, fizikai kémia, fotokémia, geokémia, hidrokémia, biokémia, analitikai kémia stb.), mind más 
tudományterületekkel (geológia, biológia, agrártudomány, orvostudomány, műszaki tudományok stb.).

A környezeti kémia ezen analizáló és leíró feladatai szükségszerűen kapcsolódnak össze az ökológiai szempontok sze
rint orientált kémiai technológiák (hulladékszegény, illetve tiszta technológiák) kérdéskörével. Ezt a felfogást az a meg
győződés támasztja alá, hogy csupán a tudományos-technikai és különösen a kémiai ismeretek alkalmasak az ökológiai 
problémák hosszabb távú megoldására. Más szóval: széleskörű kémiai ismeretek nélkül eredményes környezetmegóvás 
nem lehetséges (hatékony anyagátalakítási, -elválasztási és -dúsítási technológiák).

A Magyar Kémikusok Lapja által felajánlott lehetőséggel élve, számos szerző közreműködésével kilenc tagból álló cikk
sorozat mutatja be a környezeti kémia néhány „fejezetét”, ügyelve arra, hogy az egyes témák kapcsolata a gyakorlattal 
plasztikus megfogalmazást nyerjen. A szerzők -  tekintettel a téma terjedelmére -  teljességre nem vállalkozhattak, ezt illető
en néhány alapvető munkára hívják fe l a figyelmet. Végezetül hangsúlyoznunk kell, hogy az elmondottakból minden bizony
nyal jó l kivehetően a sorozat a környezetvédelem kémiai eszközeinek és módszereinek bemutatását nem tekintheti céljának.

Papp Sándor

Környezeti kémia -  kémia a globális reakciótérben

Dimenziók és anyagmérleg

Földi környezetünket az emberi tevékenység meghatározó mó
don befolyásolja. A természeti környezetből hatalmas mennyi
ségekben termelünk ki nyersanyagokat és energiahordozókat, 
illetve oda nagy mennyiségben idegen anyagokat (hulladékok) 
juttatunk vissza. Ez a beavatkozás néhány területen oly mérté
kű, hogy érinti, megzavarja azokat a globális biogeokémiai kör
folyamatokat, amelyeken a földi élet és az éghajlat nyugszik.

Mindezen változások színtere a Föld, mint globális labora
tórium, reakciótér, ahol fizikai (transzport), kémiai, biológiai 
és geológiai folyamatok játszódnak le egymás mellett, illetve 
egymáshoz kapcsolódva. A kölcsönhatások megértése megkí
vánja, hogy a globális reakciótér legfőbb jellemzőit, a benne 
zajló átalakulásokat integratív szemlélettel közelítsük meg.

* Veszprémi Egyetem, Általános és Szervetlen Kémia Tanszék, Veszprém

mkl

PAPP SÁNDOR*

Ehhez -  természetesen -  szükségünk van az egyes tudomány- 
területeken „in vitro” kísérletek során gyűjtött tapasztalatokra 
is, annak hangsúlyozásával, hogy nagy gonddal kell eljár
nunk, ha a laboratóriumi eredményeket természeti rendsze
rekre -  azok összetettsége miatt -  extrapolálni kívánjuk.

Földünk a naprendszer kilenc bolygójának egyike, a Nap kö
rül 149,6 • 106 km átlagos távolságra kering. Kémiai értelem
ben zárt rendszer, amely környezetével energia- és anyagcserét 
folytat. Az utóbbi mértéke, a Föld tömegéhez képest (mF = 
5,98 • 1024 kg) csekély. Átlagos rádiuszát (rF = 6 370 km) és 
átlagos sűrűségét (pF = 5520 kg n r3) tekintve a naprendszer vi
szonylag kisméretű belső bolygóihoz -  Merkúr, Vénusz, Mars 
-  tartozik, amelyeket hasonlóan nagy sűrűség jellemez.

A Földnek mérések és megfigyelések számára közvetlenül 
észlelhető részét célszerűen szférákra osztjuk. Az atmoszféra és 
a hidroszféra tömegüket tekintve -  5,2 • 1018 kg (< 0,0001%), 
illetve 1,38 • 1021 kg (0,03%) -  a Föld össztömegének csupán
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1. táblázat
A fö ldfelü le t tagozódása

Óceán Felület, 
(106 km2)

Szárazföld Felület 
(106 km2)

Csendes-óceán 180 erdő 40
Atlanti-óceán 106 sivatag és félsivatag 33
Indiai-óceán 76 füves terület 26

szántóföld 14
Antarktisz 13
beépített terület 12
tundra 5
egyéb területek 6

362 149

elhanyagolható részét teszik ki. Litoszférának (kőzetöv) a szi
lárd felső réteg mintegy 70-100 km vastagságú részét nevez
zük. Bolygónk azon térségeinek összessége, ahol életjelenség 
tapasztalható vagy valószínű, a bioszféra, illetve az ökoszféra. 
Az ebben létező növényi és állati eredetű anyagok tömegét 1015 
kg-ra becsülik.

A Föld teljes felülete 0,51 • 109 km2, amelyből 70,8% a 
vízfelület, 29,2% pedig szárazföld. Ezek felosztását az 7. táb
lázat mutatja be.

A folyamatos anyag- és energiaáramlás alapján a Föld bár
mely önkényesen választott, természetes vagy csupán elvi hatá
rokkal rendelkező része nyitott rendszernek tekinthető, amely
ben a szó valódi értelmében véve kémiai egyensúly nem létezik. 
Ezek a rendszerek tehát ún. kváziegyensúlyi rendszerek (flow 
equilibrium). Tetszőleges térfogatú rész vagy tetszőleges szféra 
„doboz”-ként kezelhető (7. ábra), amelybe anyag és energia 
áramlik (input), ezt követően fizikai, kémiai és biológiai állapot- 
változások játszódnak le, majd a térből anyag és energia távozik 
(output). A vizsgált részrendszerre természetesen érvényes az 
anyag-, az energia- és az impulzus-megmaradás elve.

Az anyagmegmaradás törvénye nem csupán a rendszer tel
jes tömegére, hanem -  a lehetséges kémiai reakciókat figye
lembe véve -  bármely elegendően hosszú étettartamú elem
re, pl. izotópokra is alkalmazható. Mindazon fizikai vagy ké
miai folyamatok, amelyek primer módon egy anyag koncent
rációjának növekedéséhez vezetnek, ún. forrásként (Quelle) 
kezelendők (Q). Megfordítva, bármely folyamatot, amely az 
anyag koncentrációjának csökkenését eredményezi (kémiai 
átalakulás, anyagkiáramlás stb.) nyelőnek (Senke) nevezzük 
(S). Az anyagáram  (mól s"1, kg s"1) egy komponens azon 
mennyiségét jelöli, amely időegység alatt belép a rendszerbe, 
vagy a rendszerből távozik. Az anyagáram sűrűsége a fázis- 
átmenet kapcsán a felületegységre vonatkozó anyagáramot 
mutatja be (mól s ''m '2, kg s^m '2). Globális léptékű anyag
áram esetében tömegegységként a teragrammot (Tg) használ
ják, ami a technikailag használatos megatonna (Mt) egység
gel számszerűleg megegyezik (1 Tg = 1012 g = 1 Mt = 106 1).

Bármely, a rendszerben tartózkodó véges koncentrációjú 
anyag számára a stacionárius rendszer meghatározott kapaci
tású rezervoárt (lelőhely) jelent. Tetszőleges anyagfajta tar
tózkodási ideje a rendszerben a másodperc törtrésze és évez
redek közé eshet. A tartózkodási időt matematikai szempont
ból -  nem tekintve a kémiai reakciót, mint lehetséges forrást 
vagy nyelőt -  átlagos áthaladási iáéiként definiálhatjuk, t  
(turnover); reciproka az áthaladási sebesség:

az i-edik komponens mennyisége a rendszerben
X- —--------------------------------------------------------------------------

1 az i-edik komponens agyagárama (input/output)

Stacionárius állapotban egy kémiai komponens koncentráci
ójára, c(- a következő összefüggés érvényes:

de-
- = Q - S  = 0.

Energiamérleg

A biogeokémiai körfolyamatokat és az életjelenségeket -  mint 
ismeretes -  külső energiaforrás tartja fenn. A Nap, mint folya
matos energiaforrás sugárzási teljesítménye 3,8 • 1026 J s '1. Az 
energia forrása a hidrogénmagok héliummagokká történő átala
kulása a Napban lejátszódó magfúziós folyamatok során, ame
lyek mértékét a tömeg —> energia átalakulás egyenlete adja meg:

ДЕ = Amc2>

ahol a fény sebessége c = 2,998 • 108 m s '1. Az állandó tö
megveszteség az egyenlet alapján 4,2 • 109 kg s '1. A Föld 
Naptól való távolságának megfelelően a terjedési sebességre 
merőleges síkban a napsugárzás energiaáramának sűrűsége 
S0 = (1370+8) J s 'm '2, ahol S0 az ún. napállandó. Ez azt je 
lenti, hogy a Föld keresztmetszeti felületének (rF2n) a teljes 
területhez (4rF2n) való viszonya alapján a Föld felületegysé
gére az atmoszféra felső határán globális mértékben S J4  = 
342 J s_In r2 energia jut. Ennek révén Földünk közel állandó 
értékű sugárzó energiát vesz fel 5,51 ■ 1024 J a '1 mennyiség
ben. A Nap energiát az ultraibolya, a látható és az infravörös 
tartományban sugároz. Az energiamaximum X = 483 nrn-nél 
található, s ez az atmoszféra külső határán 2 200 J s^m ^p m '1 
hullámhosszfüggő energiasűrűségnek felel meg (2. ábra).

Reflexió és szóródás révén az atmoszférába bejutó napener
gia globális átlagban 30,5%-a a világűrbe ju t vissza. A beeső 
napenergia reflektált hányada, az ún. albedo (a p= 0,305) 
85%-át az atmoszférikus albedo (reflexió illetve szóródás a 
felhőkön, továbbá az atmoszféra gáz-halmazállapotú kompo
nensein és az aeroszolokon), 15%-át pedig a földfelületről 
visszavert energia teszi ki. Az elnyelt energiából (3,83 • 1024 
J a ' 1) 2,48 • 1024 J a '1 mennyiséget (a teljes sugárzó energia 
45%-a) az óceánok, a szárazföld és jégfelületek abszorbeál
nak, a fennmaradó részt (1,35 • 1024 J a '1, 24,5%) pedig az at
moszféra komponensei nyelik el. Ez utóbbiakkal való köl
csönhatás (ózon, oxigén stb.) révén a 7x290 nm hullámhosz- 
szú, az élőlényekre veszélyes sugárzó energia teljes egészé-

Anyagáram

(input)

Energia Fizikai, kémiai 
és biológiai 

állapotváltozások

Energia

A n y a g á r a m

(output)

H

1. ábra. Az ökológiai rendszerek dobozmodellje

mkl2001. 56. ÉVFOLYAM. 4. SZÁM 145



—------ Fotonenergia (kJ mol"1)

2. ábra. A napsugárzás energiaspektruma

ben elnyelődik, ami azt eredményezi, hogy a földfelületre ju 
tó hányad spektrális összetétele eltérő lesz (2. ábra).

Az atmoszféra és a földfelület által elnyelt energia a száraz
föld, a hidroszféra és az atmoszféra felmelegedését idézi elő, s 
a víz elpárologtatása révén az atmoszférába irányuló energia- 
transzportot hoz létre. A látens hő transzportja különösen az 
óceánok fölött jelentős, globális mértékben meghaladja a kon
vektiv transzport négyszeresét. A Földre jutó sugárzó energiát 
az atmoszféra és a földfelület azzal egyenlíti ki, hogy az infra
vörös tartományban hősugarakat bocsát ki a világűrbe. Ez a 
Föld-atmoszféra rendszerben adott egyensúlyi hőmérsékletnek 
(TG) felel meg. Az abszolút fekete test sugárzására vonatkozó 
Stefan-Boltzmann-féle törvény szerint, mint ismeretes 

0 , R = aT 4
másfelől

3>.R = ( 1 - V f

és ct = 5,67 ■ 10"8 J s"’m"2K"4 (Stefan-Boltzmann-állandó) ér
tékkel számolva TG = 254 K.

A földfelület tetszőleges pontjának energiamérlegét a kö
vetkező egyenlet szerint adhatjuk meg:

Q_ O + QA + Qv + Qp + Qph + Qantr + Qegyéb-

ahol O = a sugárzó energiára vonatkozó energiamérleg,
Qa = közvetlen hőleadás az atmoszférába,
Qv = a víz elpárologtatására fordított energia,
QF = energiacsere a Föld belsejével,
Qph = a növényi fotoszintézisre eső hányad,
Qantr = antropogén energiahányad,
Qegyéb = m^s’ kisebb energiaáramok.

Ipari területek és sűrűn lakott települések esetében a fosszi
lis tüzelőanyagok elégetéséből származó antropogén hányad 
globális átlagban mintegy 2 • 1020 J a '1 lehet, ami a lokális 
energiamérlegben jelentős változásokhoz vezethet.

A sugárzó energiára vonatkozó energiamérleget pedig a 
következő kifejezéssel adhatjuk meg:

^ ^ s o l  +  ^ U V  +  ^ A - ^ a l b - ^ P

ahol ®so| = a Nap sugárzó energiája,
®uv = a szóródott rövidhullámú sugárzás,
®A = az atmoszféra infravörös sugárzásának a földfelü

letre jutó része,
®alb = albedo,
®F = a földfelület energiakisugárzása.
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A 3. ábra a Föld-atmoszféra rendszer energiaháztartására vo
natkozó legvalószínűbb értékeket adja meg globális léptékben.

Az óceánokban és az atmoszférában lejátszódó hőtransz
port a hőenergia földfelületen történő eloszlásának alapvető 
folyamatát képezi. Ennek köszönhető, hogy a földfelület hő
mérséklete viszonylag szűk tartományban (150 K, -90 °C-tól 
+60 °C-ig) változik. A földfelület átlagos hőmérséklete 287 K.

A Földre jutó napenergia egy részét fotoautotróf szervezetek 
szénhidrátok (biomassza) szén-dioxidból (fotoszintézis) törté
nő előállítására használják fel, tehát kémiai energia formájá
ban tárolják. A fotoszintézis bruttó egyenletének megfelelően:

6C 0 2 + 6H2o  ”  > c 6H l2o 6 + 6H2o

Ar / / ö= 2 830 kJ mól"1,

1 g karbónium megkötéséhez a növényekben 39,3 kJ energia 
szükséges. Ha a globális biomasszatermelés a száraz anyagra 
számítva átlagosan 1,8 • 105 Mt a"1 , akkor az ehhez szüksé
ges energia 2,8 ■ 1021 J a"1 (0,18 J s_lm‘2), ami a teljes sugár
zó energiának mindössze 0,05%-a. Mivel a CO, fotokémiai 
átalakulása során a szén redukálódik, és ily módon a bio
masszában oxidációfoka kisebb, ez utóbbiból légzési, bomlá
si és égési folyamatok révén energiatermelés válik lehetővé. 
A fotoszintézis segítségével létrejött szerves anyagnak csu
pán elenyésző hányada (< 0,05%) hagyja el az imént vázolt 
biológiai körfolyamatot, lehetővé téve ezzel a fosszilis tüze
lőanyagok képződését. Az ásványi szén, a kőolaj, a földgáz, 
az olajpala, a tőzeg stb. tehát nem más, mint évmilliók során 
tárolt napenergia. A bennük lévő karbónium mennyiségét 8 • 
109 Mt-ra becsülik. Ha feltételezzük, hogy technikailag en
nek mindössze 1%-a hasznosítható, akkor az ebből kiinduló 
antropogén energiatermelés a következő egyenlet szerint:

C + 0 2 -> C 0 2 AR/ / e= -394 kJ mól"1,

2,6 • 1024 J potenciális energiatartaléknak felel meg. Ez jóval ki
sebb, mint az az energia, amit a Nap másodpercenként kisugá
roz, s ez a tény napjaink sürgető alapkutatási feladatává teszi, 
hogy a jövő számára alternatív energiaforrásokat keressünk.

Az ökológiai rendszerek szerkezete és dinamikája

Az ökológiai rendszer, mint az anyag komplex szerveződési 
formája élő szervezetekből, élettelen környezetének kompo
nenseiből és technikai tényezőkből tevődik össze, amelyek 
szerkezeti és funkcionális kapcsolatok révén tartoznak egy
be. Az ökológiai rendszerek térben és időben korlátosak, más 
rendszerekkel anyag- és energiacserét folytatnak, éppen ezért 
állapotukat külső tényezők megzavarhatják. Jellemző rájuk a 
hosszú időn át fennmaradó stacionárius állapot, és dinamiká
jukat az energiaáramlás és anyagátalakulás határozza meg.

Az ökológiai rendszereket az emberi beavatkozás mértéke 
szerint természeti (vagy természetközeli) és városi-ipari rend
szerekre oszthatjuk fel. A legfontosabb természeti ökológiai 
rendszerek a következők: a szárazföldi vagy terresztriális 
(trópusi erdő, sivatag és félsivatag, sztyeppe, tundra, tajga, 
szavanna stb.), tengeri és limnológiai (álló és folyó édesvizek) 
rendszerek. A városi-ipari ökológiai rendszerek az emberi be
avatkozás révén erősen módosult természeti rendszerekből 
állnak, amelyekre az jellemző, hogy bennük jelentős mértékű 
nyersanyag- és energiahordozó-kitermelés zajlik. Ennek és a
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Albedo

3. ábra. A földfelület-atmoszféra-rendszer energiaháztartása 
(az energiaáram 1024 J a '1 egységekben van megadva)

technológiai, valamint a fogyasztással összefüggő folyamatok 
következtében jelentős a természeti környezet felé irányuló 
anyag- és energiaármalás (környezetterhelés), ami a természe
ti környezetben lejátszódó folyamatok megzavarásával jár 
együtt. Az imént vázoltak együttesen az ún. nooszférát képe
zik, ami a bioszférának az emberi tevékenység által erősen 
érintett övezetét jelenti.

Egy ökológiai rendszer állapota és minősége abiotikus és 
biotikus faktoroktól függ. Az abiotikus tényezők közül a leg
fontosabbak a következők: a rendszerbe áramló energia, regi
onális, illetve lokális éghajlati feltételek (fény, hő, levegő, 
nedvesség stb.), a talajban, a vizekben és a levegőben jelen 
lévő szervetlen makro- (C, H, O, N, K, P, S, Ca, Mg), továb
bá mikrotápanyagok (Fe, Mn, Na, Mo, Zn, Cu, Cl, V, B, Co 
stb.). Ismeretes, hogy az élő szervezetek számára a legfonto
sabb primer energiaforrást a napenergia jelenti, míg az egyéb 
energiaforrások -  kozmikus sugárzás, a Föld másodlagos 
energiatartalékai -  ebből a szempontból kisebb jelentőséggel 
rendelkeznek. Az ökológiai rendszerek általában magasrendű 
energiát (sugárzó energia) vesznek fel, és alacsonyrendű 
energiát (hőenergia) bocsátanak ki.

Az ökológiai rendszerbe tartozó élőlények kölcsönhatásban 
vannak biotikus környezetükkel, azaz más organizmusokkal 
is. Ennek a ténynek a rendszer szempontjából alapvető a je 
lentősége. A kölcsönhatás, amelyet interspecifikus (kapcsola
tok az eltérő fajú organizmusokhoz) és intraspecifikus vi
szonyra (kapcsolat a hasonló fajú organizmusokhoz) osztha
tunk, a biológiai evolúció törvényszerű következménye.

Elvileg bármely biotikus vagy abiotikus környezeti ténye
ző képes arra, hogy az ökológiai rendszer stabilitásának ha
tárt szabjon abban az esetben, ha értéke azon tartományban 
mozog, amely az egyes organizmusok számára érvényes to
leranciahatárral egybeesik. A valóságban egy ökológiai rend
szernek az a képessége, hogy külső behatásokat kiegyenlít
sen, és önmagát dinamikus egyensúlyban megőrizze, majd
nem teljes egészében a különböző korlátozó tényezők kom
binációjától függ.

A Földnek, mint ökológiai rendszernek (reakciótémek) a le
írása tehát azt jelenti, hogy definiáljuk valamennyi régiójának 
fizikai, kémiai és biológiai állapotát, megadjuk ezen régiók el
helyezkedését, és jellemezzük energiaviszonyait. Ezen sokdi
menziós rendszer adott pontját helykoordinátái, kémiai, bioló
giai illetve fizikai állapotjelzői alapján írhatjuk le. A leírás fon

tos eleme a sűrűség vagy a koncentráció megadása, amelyek 
általában időfüggő paraméterek.

A helykoordinátákat a vizsgálatokhoz a céloknak megfele
lően választhatjuk ki, ily módon pl. megengedett, hogy éppen 
valamelyik óceánt vagy egy sajátos folyótorkolat-régiót hatá
rozzanak meg. Az adott térség oly módon is kijelölhető, hogy 
benne a sűrűség vagy a koncentráció homogén legyen.

A rendszer állapotának meghatározásához fontos szempont 
a benne tartózkodó anyagok kémiai állapotának jellemzése. 
Néhány esetben célszerű lehet, ha a kémiai izomerek vagy az 
izotópok között különbséget teszünk. Más esetben a szerves 
anyagok legkülönbözőbb típusait „szerves karbónium” cím
szó alá sorolhatjuk. A biológiai állapot meghatározása nem 
csupán a biomassza tömegének megadását jelenti, hanem en
nél sokkal fontosabb, hogy megjelöljük azokat a funkciókat 
és lehetőségeket, amelyek kémiai és/vagy fizikai változáso
kat idéznek elő. A Föld fizikai és kémiai állapota egészen el
tér más bolygókétól, éppen biológiai komponense miatt 
(LOVELOCK, 1979). További jellemzésül szolgálhat, ha leír
juk az ökológiai rendszerben lévő organizmusok közösségeit 
vagy csupán individuális fajtákat vizsgálunk. Az elmondot
tak mellett szólnunk kell arról is, hogy az organizmusok mi
lyen módon viszonyulnak környezetükhöz, mire érzékenyek, 
heterotróf élőlényekről van-e szó, milyen kémiai vagy fizikai 
változást idézhetnek elő stb. A fizikai jellemzés pedig magá
ban foglalja a hőmérséklet és a halmazállapot, továbbá az al
lotrop módosulatok (kalcit, aragonit) megadását.

Külön kell foglalkoznunk a rendszer különböző régióinak 
kapcsolatával, valamint a közöttük lejátszódó anyagtranszport
tal. Ez magában foglalja a meghatározó kémiai reakciók leírá
sát, sebességi állandók megadását, a diszperziós és transzport
folyamatokat, továbbá a határfelületen lejátszódó jelenségeket.

Ha rendszerünket úgy választjuk meg, hogy az a teljes Föl
det reprezentálja, akkor külső tényezőket is figyelembe kell 
vennünk (a beérkező sugárzó energia, meteoritok becsapódá
sa, a kilépő hőenergia, továbbá a hidrogén és a hélium világ
űrbe történő távozása).

Az ökológiai rendszerek jellemzésére szóba jöhető válto
zók közül a tömeg, a sűrűség, a koncentráció és a hőmérsék
let tartozik a legfontosabbak közé. Az entrópia és a szabad- 
energia, mint termodinamikai változók számos esetben szin
tén jól használhatók. A trofitás foka vagy a talaj osztályozá
sa olyan összegparaméterek, amelyek számos célra nagyon 
jól megfelelnek. Ugyanakkor tudnunk kell, hogy alkalmazá
suk kapcsán néhány egyedi információ eleve figyelmen kívül 
marad. Vagy a hőmérséklet használata, mint az átlagos kine
tikus energia mértéke analóg azzal az esettel, amikor egy po
pulációt az átlagos családeloszlással jellemezünk. (Ilyen 
esetben gyakran van szükségünk arra, hogy pl. ismerjük a 
nagy vagy a kis családok számát; a nagy- vagy a kisenergiá- 
jú  molekulák számát egy halmazban.)

Az elmondottak csupán arra kívántak jelzésszerűen utalni, 
hogy a Föld mint globális rendszer mi módon szeparálható 
kisebb, kezelhető részekre, és ezeket milyen módon lehet je l
lemezni. Egyben rendkívül fontos, hogy a kis rendszerek 
kapcsolatát a naggyal mindenkor szem előtt tartsuk. Számos 
út létezik, amelynek révén a biogeokémiai rendszerekhez kö
zelíthetünk, ciklusok, rezervoárok és összegparaméterek ki
jelölésével, illetve meghatározásával, ám az eredmények kri
tikus vizsgálatának szükségességéről egy pillanatra sem fe
ledkezhetünk meg.
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A környezeti kémia struktúrája és jelentősége

A környezeti kémia, mint strukturált ismeretanyag -  kutatási 
terület, illetve oktatandó tananyag -  általánosságban a követ
kező területeket foglalja magában:
-  a természeti környezet evolúciója;
-  a litoszféra (talaj) kémiája;
-  a hidroszféra kémiája;
-  az atmoszféra kémiája;
-  biogeokémiai körfolyamatok a természetben, a kémiai ele

mek környezeti kémiája;
-  a természeti környezet antropogén terhelése;
-  antropogén szennyezőanyagok transzportfolyamatai és át

alakulása az ökoszférában;
-  környezeti analitikai kémia.

A környezeti kémia -  az elmondottakból eredően -  több ké
miai diszciplína sajátos csomópontját képezi. Az emberi akti
vitás az elmúlt évtizedekben a természeti környezetben vég
bemenő spontán kémiai folyamatok jelentős meggyorsítását 
idézte elő, és új ökológiai kérdéseket fogalmazott meg. Ezen 
kérdések közül többre a kémia alapvető törvényszerűségeinek 
ismeretében választ adhatunk. Ám ennek kapcsán figyelem
mel kell lennünk arra, hogy a természeti környezetben, mint 
„globális laboratóriumban” (globális reakciótérben) lejátszó
dó kémiai folyamatok rendszerint összetettebbek és más dina- 
mikájúak, mint a szokásos kémiai laboratóriumokban vagy a 
kémiai technológiai rendszerekben célirányosan végrehajtott, 
anyagátalakítással járó kémiai reakcióik. A természeti környe
zetben a kémiai reakciók nyitott rendszerben mennek végbe, 
ahol többnyire nagyon sok reakciópartnerrel kell számolnunk, 
és amelyekben a kémiai reakciókkal fizikai, geológiai és bio
lógiai folyamatok kapcsolódnak össze.

A környezeti kémia tehát olyan alapvető, rendszerezett ké
miai ismerthalmaz, amely szerves kölcsönhatásban áll mind az 
egyes kémiai diszciplínákkal (biokémia, geokémia, levegőké
mia, hidroszféra-kémia, szervetlen és szerves kémia, fotoké
mia, fizikai kémia, analitikai kémia stb.), mind más tudomány- 
területekkel (biológia, geológia, műszaki tudományok, orvos- 
tudomány, agrártudomány stb.).

Az elmondottakhoz kapcsolódva alapvető kérdés, hogy a 
környezeti kémia ismertanyagát mi módon helyezhetjük el a 
hagyományos diszciplínák uralta oktatási környezetben. Az 
biztosnak látszik, hogy amennyiben ismereteink a természet
ben lejátszódó kémiai folyamatok megértésében tovább bővül
nek, a hagyományos diszciplínák határainak kijelölése egyre 
nehezebbé válik. Az elmúlt évszázadban lejátszódott specializá- 
ció hozadéka óriási, de ez ahhoz vezetett, hogy a kortárs kuta
tók inkább szűk területek feltárására vállalkoznak. De az is 
igaz, hogy a biogeokémiai folyamatok sajátos kezeléséhez 
szükséges speciális ismeretek ebből a fejlődésből származnak.

A környezeti kémiai kutatások több területre koncentrálód
nak. Az ökotoxikológia pl. a környezetbe jutó kémiai anyagok 
hatásának következményeit értékeli, illetve azt vizsgálja, hogy 
ezek milyen módon alakulnak át a természeti környezetben. A 
biogeokémiai körfolyamatok vizsgálatán túlmenően fontos fel
adata annak megállapítása, hogy ezekre az emberi tevékenység 
milyen hatást gyakorolt. Ennek révén tendenciák állapíthatók 
meg a nyersanyagok jövőbeni lehetséges forrásaira, továbbá a 
globális és regionális nyersanyag- és energiaprognózisra.

A környezeti kémia és az ökológiai szempontok szerint ori
entált kémiai technológiák szoros kapcsolata is kézenfekvő.

mkl

Ezen utóbbiak középpontjában a hulladékmentes, illetve hul
ladékszegény technológiák kifejlesztése és alkalmazása áll. 
Fontos hangsúlyoznunk ennek kapcsán, hogy széles körű ké
miai ismeretek nélkül hatékony környezetvédelem, az ökoló
giai problémák hosszabb távú megoldása nem lehetséges.

Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a környezeti kémia 
művelésekor a diszciplináris közelítésmódot kiegészíti, illet
ve felváltja az interdiszciplináris látásmód, ami a kutatás 
szervezeti modelljét tekintve is változásokat eredményez. 
Mellérendelt, heterogén összetételű és időben változó kutatá
si struktúrák jönnek létre, és az eszköz-, illetve módszerköz
pontú megismerés ebben a közelítésben a problémamegoldó 
közelítés felé tolódik el. Egyben nyilvánvaló az is, hogy a 
megismerés kvantitatív, illetve leíró jellegének súlypontja is 
máshol lesz megtalálható. A vizsgált rendszerek bonyolultsá
gából fakadóan az intuíció is más szerephez juthat.

Ö S S Z E F O G L A L Á S

P a p p  Sán dor: K örnyezeti kém ia -  kém ia a globális reakció
térben

A közlemény áttekintést ad a Föld és a földi ökológiai rendsze
rek legfontosabb fizikai adatairól, jellemzi az ökológiai rendsze
reken áthaladó anyag- és energia-transzportot, a bennük lejátszó
dó kémiai változásokat. Röviden vázolja a környezeti kémia 
szerkezeti felépítését és a kémia ezen területének a kémiai disz
ciplínákkal, illetve a gyakorlattal kapcsolatos főbb vonásait.

[Magy. Kém. Lapja, 56, 144 (2001)]

S U M M A R Y

S. Papp: Environmental Chemistry -  Chemistry in the Global 
Reaction Space

The review compiles the most important physical data of the 
Earth and those of the Earth’s ecological systems. It character
izes the mass- and energytransport processes and the chemical 
changes in them. A short overview is dealing with the structure 
of the environmental chemistry emphasizing its correlations 
with the disciplines of chemistry. Environmental chemistry is 
also shown as a practical tool.
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A KEMIATUDOMANY MAGYAR KLASSZIKUSAI

SZERKESZTI: GÁL MIKLÓS

A Kováts-féle retenciós index

A gázkromatográfia kezdete óta problémát okozott, hogy 
hogyan lehet egy vegyilletet kromatográfiás adatok alapján 
identifikálni, és hogyan lehet az egyik laboratóriumban mért 
értékeket egy másik laboratóriumban mért értékkel összeha
sonlítani. A retenciós idő (térfogat) anyag-specifikus adat, 
azonban függ az elemzési körülményektől (álló fázis, hő
mérséklet, áramlási sebesség stb.) és így nem általánosítha
tó. A relatív retenció bevezetése egy lépést jelentett előre: itt 
a mért adatokat egy standardanyag megfelelő adataira vo
natkoztatjuk. Azonban ennél is problémát jelent az elemzé
si körülmények befolyása; továbbá egy sok-komponensű 
elegy vizsgálatánál nehézségbe ütközik az összes jelenlévő 
komponensnek egy standardra való vonatkoztatása.

A kérdés megoldását Kováts Ervin  1958-ban megjelent 
korszakalkotó közlem énye jelentette [1]. Ebben azt jav a
solja, hogy ne egy standardot használjunk, hanem egy 
standard skálát, és az elválasztott vegyületek retencióját 
erre a skálára vonatkoztassuk. A normál paraffin-sort ja 
vasolta a standard skálának: ez valamennyi laboratórium 
nál könnyen hozzáférhető. Ha a normál paraffinok nettó 
vagy redukált retenciós térfogatának (idejének) a logarit
musát az egyes paraffinok szénatomszámával szemben 
ábrázoljuk, akkor (m int minden homológ sornál) egy 
egyenes vonalat kapunk, és erre vetítjük rá a kérdéses ve- 
gyület retenciós értékét. Az 1. ábra  ezt a benzolra adja 
meg. Az így kapott szám -  ez esetben 6,44 -  egy olyan hi
potetikus n-paraffin szénatom szám a, am elyiknek retenci
ós értéke azonos lenne a benzol m ért értékével. Kováts azt 
javasolta, hogy az így kapott számot 100-zal szorozzuk 
be, és a kapott értéket nevezte el retenciós indexnek.

A közleményben Kováts a páros szénatomszámú n-paraf- 
finokat használta a skála felállítására, mivel abban az idő
ben még nem volt teljesen tisztázva, vajon egy homológ 
sornál a páros és a páratlan szénatomszámú tagok azonosan 
viselkednek-e. Ez azóta tisztázódott, és ma a kérdéses ve- 
gyület előtt (z) és utána (z+1) eluálódó n-paraffint használ
juk  a számításban, függetlenül attól, hogy páros vagy párat
lan-e. Ha a számításban a (z+1) szénatomszámú n-paraffint 
használjuk, akkor az egyenlet jobboldalán a z értéket 100- 
zal (és nem 200-zal) kell beszorozni. Ezenkívül ma már 
nem a nettó retenciós térfogatot használjuk a számításra, 
hanem egyszerűen a redukált retenciós térfogatot vagy időt.

A retenciós indexeket azonban nemcsak a vegyületek 
kromatográfiás tulajdonságainak jellem zésére lehet fel
használni, hanem azok szerkezetének felderítésére is.

* P.O.Box 6274, Breadsley Station, Bridgeport, Conn USA 06606-6274
** Semmelweis Egyetem, Budapest

ETTRE LÁSZLÓ* 
KALÁSZ HUBA**

t'p, másodperc

1. ábra. A redukált retenciós idő (tR’) logaritmusának függése az 
n-paraffin homológ sor esetén az egyes vegyületek szénatomszámától. 

Álló fázis: szkvalán, az oszlop hőmérséklete: 60 °C.

Kováts bebizonyította, hogy egy vegyületnek két álló fázi
son (egy poláris és egy nem poláris álló fázison) mért in
dexeinek különbsége (AI) a vegyület poláris csoportjaira 
jellem ző [1,2]. Egy évtizeddel később aztán Rohrschneider 
[3] és M cReynolds [4] bemutatta, hogy ha néhány jellem 
ző vegyületet választunk ki, akkor az azok esetében m ért 7 
értékekkel egy álló fázis szelektivitását jó  megközelítéssel 
tudjuk jellem ezni.

A retenciós index param éter bevezetése forradalm así
totta a kvalitatív gázkrom atográfiát, és m éltán soroljuk 
Kováts Ervin 1958-as m unkáját a gázkrom atográfia leg
fontosabb felfedezései közé.

Közleményünkhöz függelékként m ellékeljük az eredeti 
közlem ény első két oldalának fotóm ásolatát (2. ábra), va
lamint a tém a lényegét je len tő  kéziratrész m agyar fordítá
sát (terjedelm i okokból sajnos az eredeti 16 oldalas közle
mény fordításának közlésére nincs lehetőség).
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S U M M A R Y

Éltre László -  Kalász Huba: A Kováts-féle retenciós index

A szerzők Kováts Ervinnek a Helv. Chim. Acta 1958. évi évfolya
mában megjelent közleménye alapján ismertetik a Kováts-féle re
tenciós index-nek nevezett fogalom és gázkromatográfiás számí
tási módszer lényegét. A közlemény függelékben részleteket kö
zöl az eredeti közleménybó'l fotómásolatban és magyar nyelven.

[Magy. Kém. Lapja, 56, 149 (2001)]

Ö S S Z E F O G L A L Á S

L. Ettre -  H. Kalasz: Kovats Retention Index

The authors review the essentials of concept and of gas cromatog- 
raphy calculation method called Kovats Retention Index on the 
base of Mr Ervin Kovats’s article published in volume 1958 of 
Helv. Chim. Acta. An attachment to the review provides details of 
the original publication in foto and in Hungarian translation.

Függelék

Szerves vegyületek gázkromatográfiás jellemzése, 1. rész: Alifás halogenidek, alkoho
lok, aldehidek és ketonok retenciós indexe*

KOVÁTS ERVIN**

A közlemény az ún. retenciós index alkalmazását javasolta 
szerves vegyületek gázkromatográfiás jellemzésére. A re
tenciós index (I) egy vegyület retenciós értékét a normál 
paraffin homológ sor retenciós értékeire vonatkoztatja. Az 
új paramétert a következő egyenlettel lehet definiálni:

lóg Vg (anyag) -  lóg VR° (nPz)
I = 200-------------------------------------------- + 100 z

lo9 Vg (nPz+2) -  lóg VR° (nPz)

ahol:
Vr (n P z) — v r (a n y a 9) — v r (nPz+2)

= nettó retenciós térfogat 
nPz = z szénatomszámú normál paraffin 
z = páros (pozitív egész) szám

Cikkében Kováts az alfa-pinén példáján ismerteti a reten
ciós index számítását, a 150 °C-on mért retenciós adatok 
alapján:
(a) Értéke csupán a használt álló fázistól és a hőmérsék

lettől függ. így azonos álló fázis esetén az egyik labo
ratóriumban mért értékek egy másik laboratóriumban 
felhasználhatók.

(b) A retenciós index hőmérsékletfüggése csekély, és jó 
megközelítéssel lineáris.

(c) Nem poláris álló fázisokon mért retenciós index érté
kek és az illető vegyületek forráspontja között egysze
rű összefüggés van.

(d) Ha egy vegyület retenciós indexét egy poláris (/^ és 
egy nem poláris (/NP) álló fázison mérjük, akkor a két 
érték különbsége:

Al = lp -  lNP

jellemző az illető vegyület szerkezetére illetve a molekulá
jában levő poláris csoportokra. Ezt a közlemény 48 külön
böző vegyületnél demonstrálta, Emulphor O poláris és 
Apiezon L nempoláris álló fázisok esetében.

* A Helvetica Chimica Acta, 41, 1915-1932 (1958), (1958. augusztus 27). 
számában megjelent közlemény első két oldalának tömörített fordítása 
** Svájci Szövetségi Műegyetem, Szerves Kémiai Laboratóriuma,Zürich

H ELVETICA CHIM ICA ACTA
Volumen XLI. Fasciculus «primus

206. G a s - c h r o m a to g r a p h is c h e  C h a r a k te r i s ie r u n g  o rg a n is c h e r  
V e rb in d u n g e n

T e i l  1: R e te n t io n s in d ic e s  a l ip h a t i s c h e r  H a lo g e n id e , A lk o h o le , 
A ld e h y d e  u n d  K e to n e

von E. Kovitts
(27. VIII. 5SJ

Bei der Analyse flüchtiger Gemische nimmt heute die Gas-Flüssig-Vcr- 
tcilungschromatographie in der von Martin & J ames1) cingeführten Form 
eine hervorragende Stellung ein. Ein besonderer Vorteil dieser Methode besteht 
darin, dass die K onzentration der am Kolonnenende austretenden Komponen
ten im Trägergas in einfacher Weise fortlaufend registriert werden kann. Das 
so erhaltene F-luogramm liefert charakteristische Grössen, die einerseits zur 
Identifikation (Retentionsvolumen), andererseits zur quantitativen Analyse 
(Fläche unter der Kurve) von Gemischkomponenten herangezogen werden 
können. Mit zunehmender Verbreitung der Gas-Chromatographie machte sich 
das Bedürfnis geltend, diese charakteristischen Grössen in eine leicht repro
duzierbare Standardform zu bringen, die soweit als möglich vom Typus des 
verwendeten Gas-Chromatographen unabhängig ist. In  der vorliegenden Arbeit 
wurde versucht, aus dem Retcntionsvolumcn basierend auf dem Kolonncn- 
modell von Martin & Sv n g e2) eine als Retentionsindex bezeichnete Grösse 
abzulcitcn, die von apparativen Gegebenheiten unabhängig ist.

Innerhalb des erwähnten Kolonnenmodclls wird die Wirkungsweise einer chromato
graphischen Kolonne derjenigen einer Gegenitromvertcilung zwischen einer mobilen und 
einer Stationären Plinse in ancinandcrgercihtcn Vcrtcilungszellcn glcichgcsclzt. Der Sub- 
stanzlransport von Zelle zu Zelle erfolgt durch die Bewegung der mobilen Phase. Jene 
im Modell enthaltenen Annahmen, die eine einfache mathematische Behandlung erlauben, 
sollen hier kur* zusammengefasst werden:

n) Pie aneinandergereihten Zellen sollen vollkommen identisch sein.
b) Der Substanztransport von einer Zelle zur nächsten sei ausschliesslich durch den 

l'lu»  der mobilen Phase bedingt.
c) Wird einer Zelle Substanz zugeführt, so soll sieh diese -  ihrem V*rtciluogskoeffi- 

zienten entsprechend -  momentan zwischen den beiden Phasen verteilen.
d) Die Durchmischung innerhalb einer jeden der beiden Phasen einer Zelle erfolge 

unendlich schnell.
e) Der Verteilungskoeffizient sei unabhängig davon, wieviel Substanz sich in der Zelle 

befindet (Gesetz von Hzszy für verdünnte Lösungen).
f) 7-u Beginn des Chromatogramm-Vorganges befinde sich die gesamte Substanz- 

menge in der nullten Zelle.
Die Resultate der unter diesen Annahmen durchgeführten modcllmässigen Berech

nung der Elution einer reinen Verbindung zeigen, dass die Konzentration der Verbindung 
im aus der Kolonne austretenden Trägecgas. aufgetragen in Funktion des bis zum ent*

») A. T. J ames *  A. J P. Martin-, Biochem. J. 50, 679 (1952).
*) A. J. P. Martin A R. L. M. Svnce. Biochem. J. 35, 1358 (1941).

Volumen xLt, Fa-sciculus vn (1958) -  No. 206 1917

b) Das relativ zu einem Standard gemessene Retcntionsvolumen’j

VSuW./Sc. “  v r (Substanz) (Standard). (3)
c) und dessen Logarithmus1)

loS '  Subit./St- H)
Wird, wie im Falle b) und c) eine Standardverbindüng verwendet, so müssen das 

Retcntionsvolumcn der StanUardverbindung und dasjenige der Substanz unter den 
gleichen experimentellen Bedingungen (vor allem was Temperatur, stationäre Phase und 
Beschaffenheit der Kolonne betrifft) bestimmt werden. Wegen des grossen Temperatur- 
intcrvalls (ca.—70* bis 300*). innerhalb dessen gas-chromatographische Untersuchungen 
ausgeführt werden, werden mehrere Standard verbind ungen benötigt*), da deren Retcn- 
tionsvolumina nur in einem engen Temptraturintcrvall für vergleichende'Messungen weder 
zu gross noch zu klein sind. Durch diese Verwendung mehrerer Standardverbindungen 
sind die auf ihnen basierenden charakteristischen Grössen mit dem Nachteil behaftet, 
da-ss die (relativ au ihnen) bei verschiedenen Temperaturen oder an verschiedenen statio
nären Phasen bestimmten charakteristischen Grössen, als Folge der strukturellen Mannig
faltigkeit der verwendeten Sundardvcrbindungen. miteinander nicht direkt vergleichbar 
sind.

In  der vorliegenden A rbeit wird gezeigt, dass der Retenlionsindex I, wie 
er durch die Gleichung (5) definiert wird:

log V? (Substanz)-log (nP,)
I -  200 ------ ------------------------E-----L + 100 • * (5)

k*g '  r (пГж+г) ~ ,0в Vfc <"**,>

'  R 1пГ,1 <  vr (Substanz) <  V" (nP1+#|

V£ = Retentions volumen
nP, =  n-Paraffin mit z C-Atomcn
z ** eine gerade Zahl1*)

Temperatur und chromatographische Kolonne werden konstant gehalten

2. ábra. A z  eredeti közlemény első két oldala
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Vélemények, válaszok, vita

Még egyszer a vas(ll)-szulfátos „gyógymódról”
Hozzászólás Kótai László közleményéhez*

A tiszai cianidkatasztrófa, amely az azonnal alkalmazható ké
miai elhárítási módszert tekintve sajátosan osztotta meg a 
magyar kémikustársadalmat, egy szempontra kikerülhetetle
nül felhívta a figyelmet. Nevezetesen arra, hogy a szokásos 
kémiai laboratóriumokban, illetve a kémiai technológiai 
rendszerekben végrehajtott reakciók mellett egyre nagyobb 
figyelmet érdemelnek a természeti környezetben spontán le
játszódó kémiai folyamatok, valamint azok antropogén meg
zavarása. Noha mindhárom esetben a felmerülő kérdésekre a 
kémia alapvető törvényeinek ismeretében adhatunk választ, 
figyelemmel kell lennünk arra, hogy az utóbbi esetben a ké
miai reakciók nyitott rendszerben mennek végbe, ahol több
nyire nagyon sok reakciópartnerrel kell számolnunk. Az öko
lógiai rendszerekben a szó valódi értelmében vett egyensúly 
nem létezik, és a kémiai reakciókkal fizikai és biológiai fo
lyamatok kapcsolódnak össze. Ha ezeket a lényegbevágó kü
lönbségeket nem tartjuk szem előtt, akkor az ökológiai rend
szerekbe történő kémiai beavatkozások során váratlan ta
pasztalatokra tehetünk szert.

Le kell szögeznünk azt is, hogy a vas(II)-szulfátos eljárás 
ipari- és bányászati szennyvizek cianidtartalmának eltávolí
tására ellenőrzött körülmények között, kezelhető térfogatban, 
többé-kevésbé tisztázott reakciómechanizmusokkal régóta is
meretes más, adott esetekben eredményesebben alkalmazha
tó módszer mellett.

Hangsúlyozni kívánom továbbá, hogy a következőkben 
megfogalmazandó észrevételeim a konkrét eseményre vonat
koznak, hiszen a javaslat embrionális formájában úgy hang
zott el a médiában, mintha lehetőséget adna az azonnali és 
eredményes elhárításra. Hogy a módszer potenciálisan meny
nyire vehető számításba azzal foglalkozni nem kívánok, hi
szen minden környezeti katasztrófa a maga módján egyedi, a 
károkozók a szennyezés mértékéről pontos adatokat nem kö
zölnek, s a helyzetet bonyolítja, ha a szennyező forrás or
szághatáron kívül található. Amihez még hozzá kell tennünk, 
amennyiben a javasolt módszer alkalmazható, akkor potenci
álisan számolhatunk azzal, hogy az AURUL ezen eljárással 
cianidos szennyvíztárolóját kezelheti, majd annak tartalmát a 
Szamosba, illetve a Tiszába ürítheti. Bár a MKL-ban közölt 
javaslat már inkább a Szamosra koncentrál, az eredeti ajánlás 
elhangzásának időpontjában a szennyezés jelentős hosszban 
a Tiszában is megjelent.

Ha a védekezés eszközeiről és módszereiről határozni kí
vánunk, akkor -  tervezett és célirányos beavatkozást felté
telezve -  alapvető kérdés, hogy milyen mennyiségű szen
nyezőanyag eltávolításáról vagy általános értelemben vett 
közömbösítéséről (méregtelenítéséről) van szó. A tudósítá
sok 100 tonna körüli értékekről szóltak, az EU Bizottság

* Kótai László, Magy. Kém. Lapja, 55, 453 (2000)
** Veszprém, Adám Iván u. 8.

PAPP SÁNDOR**

legutóbb már 120 t cianidról adott jelentést. Ugyanígy szór
nak az adatok a kiömlött szennyvíz térfogatáról is. Ilyen kö
rülmények között aligha hagyható figyelmen kívül, hogy te
hát a vas(II)-szulfát abszolút mennyiségét valójában isme
retlen cianidmennyiséghez kell megadni olyan, több elemi 
reakciólépésben lejátszódó folyamatot figyelembe véve, 
ahol az egyes reakciólépések számára eltérő körülmények a 
kedvezőek, s ahol nem egységes végtermék keletkezik [1], 
és a szabad cianid 5-8%-a oldatban marad. Ezen a ponton 
elkerülhetetlenül meg kell fogalmaznunk a kérdést, hogy 
amennyiben a kiinduló pont ingatag, bizonytalan, kellő 
szemléleti megalapozottság és az objektíve szükséges 
állapotmeghatározás hiányában lehet-e egyébként bármi
lyen gondosan kivitelezett számítással helyes eredményre 
jutni?

A javaslat -  a cianidmennyiségeket tekintve -  egyetlen 
koncentrációt (35 mgl-1) vesz figyelembe, mintha zárt, álló 
és homogén koncentrációeloszlású rendszerbe avatkoznánk 
be. Esetünkben egyik feltétel sem látszik teljesülni. Mozgó 
víztömegbe pontszerű, vagy annak tekinthető forrásból beju
tó szennyezőanyag diszperzióját a víztestben keveredési fo
lyamatok határozzák meg, amelyek két tényezőtől függenek: 
1) turbulens diffúzió; 2) a mederprofil egyes pontjain kiala
kuló, nem egyenlő sebességekből eredő keveredés [2]. A ki
alakuló koncentrációk idő- és helyfüggőek, megadásuk csu
pán számos kísérleti paraméter meghatározásával lehetséges. 
Ezek ismerete nélkül a vas(II)-szulfát adagolás optimális he
lyének meghatározása kétséges.

Vitatott pont lehet az élővíz-holtvíz megítélésének kérdése 
is. Az élővíz ökológiai definíciója; „olyan felszíni édes- vagy 
sósvíz, amelyben a vízi szervezetek -  flóra, fauna -  életfel
tételei megvannak... Az élővízben saját törvényszerűségei 
szerint működő élővilág alakul ki, amit a vizek igénybevéte
lénél vagy szabályozásánál figyelembe kell venni” [3]. Te
hát ily módon meglehetősen egyszerűsítő az a szemlélet, 
amely csupán a halak lététől vagy nemlététől teszi függővé 
a vizek ilyen szempontú minősítését, bár a károk kétségkívül 
a halfaunára voltak érzékelhetők és „látványosak”. Egy ide
vágó vizsgálat jó  támpontot ad konkrét esetünkben az elő
forduló élő szervezetek nagy számáról [4], amelyeknek a 
vas(II)-szulfát, vagy a keletkező berlini kék típusú csapa
dékkal szemben mutatott tűrőképességéről az ökológus vagy 
a mikrobiológus véleményét is -  nyilvánvalóan -  ismerni 
szükséges.
Ezek után lássunk néhányat a javaslatban bemutatott gondo
latmenetekből:
-  1000 • 7 • 0,7 m = 4 900 m3, ha a mederszelvény téglatest 

keresztmetszetű, ami ritkán teljesül. Az írásban máshol sze
replő 30 cm jégvastagságot is hozzászámítani a mélységmé
rethez -  meglehetősen szokatlan. Mennyi a „realitása” a kö
vetkező kijelentésnek: „a reális ennek kb. a fele ...” ;
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-  a cianokuprátokra vonatkozó megállapítások kvalitatív je l
legűek, hiszen a réztartalomra vonatkozó mennyiségi ada
tokat a javaslat nem tartalmazza;

-  a Tisza-víz pH-ja -  mérések szerint -  7,7-7,8 volt [4]. A ja 
vaslatban szereplő 7-7,2, más esetben 7,5 pH-értékek for
rására nem történik utalás;

-  „A megkötött cianid 1/6-a szabadul fel a teljes bomlás ese
tén.” Ez a megállapítás nem veszi figyelembe, hogy a ké
miai-fotokémiai átalakulás nem áll meg az akvo-penta- 
cianoferrát(II)-részecskefajta keletkezésével [5];

-  nehezen értelmezhető a következő mondat: „Ha az összes 
vas(II)-szulfát fölösleg..., akkor 5 km, illetve kb. 40 km 
Szamosnak megfelelő folyószakasz oxigénmentesítése tör
ténne meg.” Ezen a ponton utalnunk kell arra, hogy az élő
víz oxigénmérlegének megadásánál a szervesanyag tartal
mat (természeti, illetve antropogén forrásból származó) is 
figyelembe kell venni [6];

-  a műszaki szemlélet számára meglehetősen idegen a követ
kező mondat: „A Szamos-szakaszon úgy vettük nincs a le
vegőből visszaoldódás a vízbe, az elfogyott oxigén helyett, 
ugyanakkor tudjuk azt is, hogy voltak a Szamoson is szabad 
vízfelületek”;

-  a vas(II)ionok és a réz-cianokomplexek lehetséges reakció
ja  kapcsán: “Megjegyezzük azonban, hogy a 6-8 pH között, 
szobahőfokon, 6 óra alatt kétszeres fölösleg bőven elegen
dő lett volna.” A szobahőfokon feltételt a konkrét esetben 
aligha teljesült, s a 6 óra és a kétszeres fölösleg is közeleb
bi magyarázatra szorulna;

-  „A fotokémiai reakció a felső pár cm vízrétegben jöhet lét
re, a mélyebb rétegekben (oldott) lévő anyagtartalom nem 
reagál és a reakció megfordítható.” Kivéve -  fűzhetjük 
hozzá -  ha a keveredés révén (turbulens áramlás) a mé
lyebb rétegekben lévő anyag nem ju t a felső rétegbe. Egy 
nyitott rendszerben egyensúlyi reakcióról nagy óvatosság
gal kell beszélnünk. Nem feltételezések, hanem konkrét 
vizsgálatok alapján;

-  az M KL55 (2000) 170-172. oldalán megjelent interjúban a 
kifogásolt mondat pontosan így szól: „a problémamegoldás

-  a rendszer összetett jellege miatt -  nem korlátozható 
csupán a vas(II)-só nem mérgező, a cianid igen mérgező el
lentét-párra, mint kiindulási alapra”;

-  miközben a javaslat valamennyi eleme zárt, homogén 
koncentrációeloszlású rendszerre vonatkozik, a 456. ol
dalon elhangzik: „ ... de ne feledjük, hogy azok a számí
tások oldatfázisra vonatkoznak, és elég erős egyszerűsítés 
ezt igaznak venni egy heterogén rendszerre...” A megol
dás keresése mindvégig ezt a közelítésmódot kívánta vol
na meg!
Amivel az írásban maradék nélkül egyetértek, az a megelő

zés fontossága. Ám ennek kapcsán az önmagában véve is 
összetett szakmai-műszaki eszközrendszer mellett -  különö
sen akkor, ha a potenciális szennyező-forrás határon kívül ta
lálható -  a nemzetközi jogi- és diplomáciai eszközökig bezá
rólag igen széles skálán mozogva kell a megelőzés elvét ér
vényre juttatni. Az ebbe a szélesebb összefüggésrendszerbe 
nem beilleszthető szakmai megoldások sem forrásokat, sem 
eszközrendszert, sem szervezetet nem képesek maguk mö
gött felsorakoztatni.
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Vegyipari kutatóintézetek, alulnézetből
Hozzászólás Szekeres Gábor közleményéhez*

KÖRTVÉLYESSY GYULA**

A közleményekből kiderült, hogy mi volt a felügyeletünket 
végzőknek az elképzelése a feladatainkról az elmúlt évtize
dekben: irányítanunk kellett volna az adott iparágat, új és je 
lentősebb volumenű technológiákat kellett volna kidolgoz
nunk, széleskörű nyugati kapcsolatrendszert kellett volna ki
építenünk, és nem autarch módon kellett volna gondolkod
nunk. Sikerességünk ismérve, ha a PVC üzem technológiáját 
a BVK-nál a MÜKI fejleszti ki, olcsóbban, mint amennyiért 
megvettük.

Ezzel szemben 33 éves kutatóintézeti tapasztalatom azt 
bizonyította, hogy az intézményeknek soha nem volt fel
adata, hogy átvegyék az iparirányítást a főhatóságtól, leg
alábbis az alapító okiratok ilyet nem tartalmaztak. A ma

* Szekeres Gábor, Magy. Kém. Lapja 56, 16 és 88 (2001)
** Budapest, Bimbó u. 30.
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gyár kutatóintézetek által kifejlesztett nagy volumenű tech
nológiák árának nyilvánvalóan sokkal magasabbnak kellett 
volna lennie, mint a nagy engineering cégeké, nem a kifej
lesztés költsége miatt, hanem mert csak egy helyre tudják 
azokat eladni. Azokat a környezetvédelmi megoldásokat, 
melyeket többfelé lehetett értékesíteni itthon, versenyképe
sen adtuk el külföldre is (szulfidoxidáció a SZEVIKI-ben, 
katalitikus véggáz égetés a MÁFKI-ban). A magyar petrol
kémiai ipar kifejlődése ékes bizonyíték arra, hogy volt -  he
lyes -  licencvásárlás Magyarországon. De mindazon -  és a 
szerző által szemlátomást lebecsült -  kis volumenű (50-1 
000 t/év) fejlesztésre, melyeket az intézetek sikeresen meg
oldottak és a hazai vegyipar alkalmazott, vagy nincs nyuga
ti piaci ajánlat, vagy nagyságrenddel drágább, mint a hazai 
(mindezt a mai, összehasonlítható árrendszerben értem). 
Nem a kutatóintézetek nem akartak részt venni a világgaz
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dasági versenyben, hanem az egész rendszer és az iparirá
nyítás nem engedte ezt, amit pedig engedett, a KGST, az 
nem volt versenyszíntér.

Ha a szerző úgy gondolja, hogy a kutatóintézetek alapítá
sának kezdeti célja az volt, hogy létrehozzák a vegyipart, hát 
ezt nyilvánvalóan nem tehették meg. Ahogy Orbán dr. meg
fogalmazta a GYKI 50 éves jubileumán: az intézetek ugyan
úgy krónikusan tőkehiányosak voltak, mint a hazai vegyipar. 
De, hogy számos eljárásuk megvalósult és ezzel jelentősen 
részt vettek a hazai vegyipar -  különben természetesen 
autarchikus, hiszen a rendszer maga ilyen volt -  megteremté
sében, az tény.

Az intézetek, amennyire ezt nekik (és a magyar állampol
gároknak...) megengedték, próbáltak nemzetközi kapcsolat- 
rendszert építeni, Nyugatra és Keletre is. Erre minden érde
kelt számos példát tud mutatni, néhány a közleményben is 
szerepel.

Szeretnék egy konkrét példát mutatni arra, hogy miért 
nem valósították meg az intézetek a szerző vágyát, a nagy 
volumenű technológiák hazai, a nyugati világtól független 
megvalósítását. Minisztériumi indíttatásra (és finaszírozás- 
ban) a SZEVIKI-ben a 70-es évek elején a furfurolbázisú 
piridineljárással foglalkoztunk. A folyamatos technológia 
kifejlesztésére sok éjszakát eltöltöttünk, de mire elkészül
tünk, a léggömb kipukkadt. Odafenn egyre nagyobb kapaci
tásról beszéltek, az utolsó szám akkora volt, amennyi piri- 
dint az egész világon nem lehetett volna eladni. Piacilag 
ennyire megalapozatlanok voltak a felülről jövő kezdemé
nyezések. Akkor is tudni lehetett, és ez ma már érdekes tény, 
hogy piridint csak igen korlátozott számú gyártó állít elő a 
világon, tehát nem pont Magyarország az, akinek ebben ben
ne kell lennie.

A választóvíz az volt, amikor 1967 után hagyták, hogy az 
intézetek a piaci igényeknek megfelelően dolgozzanak. Akik 
erre képesek voltak, azok túlélték a 80-as években a közpon
ti fejlesztési alap megszüntetését. Akik továbbra is hittek a 
központi ötletekben (és az onnan jövő pénzek elapadhatatlan- 
ságában), azok csődbe mentek. Ilyen autarchikus ötlet volt a 
NEVIKI számára a „kétévenként egy új hazai növényvédő
szer molekula” kifejlesztése.

Érdekes a SZEVIKI példája, akit a központi akarat az 
1982-es nagy kutatóintézeti átszervezéskor (szemben a szer
ző állításával, ez minden intézetre kiterjedt) fel akart számol
ni, és csak úgy menekült meg ettől, hogy a gyógyszeripar ki
állt érte. És mi volt (lett volna) az indoka a felszámolásnak: 
hogy nem kötődik egy vállalathoz, vagy szakterülethez, ha
nem minden ipari vállalkozással szerződéses kapcsolatban 
van. Mi volt ez, ha nem kitűnő piaci munka eredménye egy 
kis országban, ahol számos példát tudunk arra, hogy az olaj-, 
vagy a műanyagipar is nehezen tud munkával ellátni egy sa
ját -  autarch -  kutató vállalkozást.
Néhány további „reklamációm” a közleménnyel kapcsolatban: 
1. A vegyiparban a K+F legnehezebb része a méretnövelés. 

Abból, hogy a szerző szerint csak a GYKI-nek volt a szék
háza mellett kísérleti üzeme, senki se gondolja, hogy a töb
bieknek nem volt. Csak nem a székház közelében. Egye
nes arányosság figyelhető meg a túlélés és a kísérleti üzem 
léte között (a SZEVIKI-nek három is volt). Ezen túlmenő
en, további arányosság található a túlélés és az idegen üze
mekben (a saját eljárások méretnövelésével) eltöltött idő 
között. Tehát azok az intézetek, melyek laboratóriumi eljá

rások kifejlesztésére „rendezkedtek be”, a múltban is ha
lálra voltak (lettek volna) ítélve.

2. Lehet, hogy sikerpropaganda, de egy kutatóintézet értékét 
egyedül és kizárólag a megvalósult eljárásainak számával, 
az ezekből származó profittal (profitnövekedéssel) szabad 
mérni. Fontos kérdés persze az, hogy valóban az intézet ál
tal kidolgozott eljárást használják-e, vagy pedig azt még 
hosszas fejlesztéssel „üzemesíteni” kellett az iparvállalat 
kísérleti üzemében vagy az üzemlaborban, mert valóban 
csak laboratóriumi eljárás volt. A közvetlen üzemesítésre 
egyszerű módszerünk volt a SZEVIKI gyakorlatában: az a 
munkatárs ment ki az üzembe, aki a laboratóriumban az el
járással foglalkozott és ott a technológia minden hibájával 
szembesült.

3. A szerző megfogalmazásából úgy tűnik, mintha a kutató- 
intézetek a vállalati kutatóhelyek helyett működtek volna. 
Ez nem igaz: már a kezdetektől a legnagyobb versenytár
sunk a vállalatokon belüli fejlesztő gárda, a kísérleti üze
mek munkatársai voltak (mert piaci verseny már akkor is 
volt, amikor csak munka- meg sportversenyről volt szabad 
beszélni). Csak akkor és olyan megbízást lehetett megsze
rezni, amelyre a belső fejlesztés már nem tartott igényt, 
nem tudott mit kezdeni vele, „lerágott csont” volt.

4. 33 éve hallgatom a témák elaprózódásának problémáját, 
de soha nem értettem, hogy miről van szó. Ha a hazai 
gyógyszeripar csak azt számolgatja, hogy egy új gyógy
szer hány 100 millió dollárba kerül, soha nem lett volna 
olyan sikeres. A témák elindultak, és bár előkészítésük, 
menet közbeni értékelésük lehetett volna sokkal jobb, 
ahogy haladtak előre, teremtődött meg a művelésükhöz 
szükséges pénz, főleg ha sikeres volt az előrehaladás. 
Gyakran igen „kis” témák, magyarul kevés pénz- és időbe
fektetés megoldást hoznak, bevezethetők, lezárhatók. A 
szerző által nosztalgikusan emlegetett nagyon nagy témák 
igen gyakran olyanok, mint a fent említett piridin téma.

5. A „magános farkasok” legalább olyan fontosak a kutatás
ban, mint a csoportmunka. Még ma is! Másfelől már az öt
venes évektől a SZEVIKI-ben a csoportmunka volt a je l
lemző, ennek megfelelő költségszámítási rendszerrel és -  
néha -  ezen alapuló értékeléssel.
Hogyan látom akkor az ipari kutatóintézetek történetét? 

A négyféle K+F intézmény (egyetemek, akadémiai intéze
tek, ipari intézetek és vállalati kutatóhelyek) mindegyike 
az adott időszakban érvényes játékszabályok alapján úgy 
próbált megélni, ahogy tudott. Minél több piaci elemet ha
gyott az állam érvényesülni, pl. a haszonrészesedést, ered
ményérdekeltségi fedezetet, a „jobbak” annál sikeresebbek 
tudtak lenni.

Nagyon fontos szerepet játszottak, amint erre a szerző is 
utalt, a kiemelkedő egyéniségek. Az első rosta a 80-as évek 
közepe-vége volt, a hazai piac beszűkülésével. Ekkor ment 
tönkre az ipari kutatóintézetek jelentős része. A második ros
tán, 92-95-ben az OMFB segítette át az intézetek többségét. 
A jövőt tekintve a megmaradtak egyetlen túlélési esélye a 
megfelelő tulajdonos -  és ezen keresztül -  a széleskörű, leg
inkább nemzetközi piaci elfogadtatás. Ez megtörtént a 
MÜKI-nél és a GYKI-nél. A GyNKI-nél a speciális témate
rület és az igen jó  nemzetközi elismertség segít a fennmara
dásban. A SZEVIKI jövője a megfelelő befektető megtalálá
sán múlik, a nemzetközi kapcsolatrendszer az elmúlt 15 év 
kitartó munkájával adott.
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Akadémiai tagajánlások -  2001

Az MTA 2001 májusi közgyűlésén ismét új 
tagokat választ. 2000 szeptember végéig 
37 rendes és 167 levelező tag jelölésére ér
kezettjavaslat legalább két hazai tag aján
lásával a tudományos osztályokra, ame
lyek a beterjesztett javaslatokról titkos sza-

Egy vegyészm érnöki életpálya

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomá
nyi Egyetem Vegyészmérnöki Kara Kémi
ai Technológiai Tanszékének rendezésében 
február 19-én dr. Haidegger Ernő (75, 
München) előadást tartott „Vegyészmérnö
ki életpálya során kidolgozott eljárások” 
címmel. Az előadást Egyesületünk is meg
hirdette.

Az előadó -  aki szerkesztőbizottságunk 
tagja -  néhol szubjektív hangvételű, de vé
gig élvezetes, szakmabelieket és szakmán 
kívülieket egyaránt lekötő magas színvona
lú, technikailag is jól előkészített és lebo
nyolított előadásában bemutatta egy kreatív 
ember főbb alkotásait, nagy ívű életpályájá
nak eredményeit, buktatóit, tapasztalatait, a 
korra jellemző humoros vagy tragikomikus 
„sztorik”-kal fűszerezve. Az 1948-ban meg
szerzett vegyészmérnöki oklevéllel a birto
kában a csepeli Rákosi Mátyás Művekben 
kezdődik a pálya, ami a BME Kémiai Tech
nológia Tanszékén, a Nagynyomású Kísér
leti Intézetben, a Chemokomplexnél, a Ne
hézipari Minisztériumban, majd Magyaror
szágon a Vegyipari Fejlesztési Egyesület
ben folytatódik és ér is véget. Haidegger

Dr. Ötvös Dániel szü letésének  :

A XX. század gyorsan fejlődő magyar 
vegyiparának egyik kiemelkedő alakja 
volt Ötvös Dániel, aki egyedülálló munkát 
végzett nemcsak a vegyészeiben eltöltött 
hosszú gyakorlati tevékenységével, hanem 
a MKE Nyugdíjas Körének létrehozásá
val, valamint a Várpalotán létesített Ma
gyar Vegyészeti Múzeum egyik szervező
jeként is.

Ötvös Dániel 1901. április 21-én született 
Kolozsvárott, a szatmárnémeti gimnázium
ban érettségizett, majd a szatmárnémeti 
Prinz-féle szappangyárban kezdett dolgozni, 
ahol szappangyártó segédlevelet szerzett.
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vazással, egyszerű szótöbbséggel határoz
nak. A választás az akadémikusok említett 
közgyűlésén történik majd. Az alábbiak
ban a Kémiai Tudományok Osztályára ér
kezettjavaslatokat soroljuk fel.

Einő  1971-ben az ország elhagyására kény
szerült és jelenleg is külföldön él.

Az eredményes életpálya fontosabb szak
mai állomásai a következők. A Kémiai Tech
nológia Tanszéken a szén „olajozásával” el
járást dolgoz ki a szén száraz lepárlásának 
(kokszolás) intenzifikálására, amit a Pécsi 
Gázgyárban valósítottak meg. Ugyancsak a 
Tanszéken dolgozta ki a természetes nyers
anyagokból (zsiradékokból) történő zsíralko
hol előállítás technológiai paramétereit, és a 
NAKI munkatársaival folyamatosított eljárás 
alapján a Péti Nitrogénműveknél 1962-ben 
egy 2,5 kt/év kapacitású üzem létesült (ekkor 
a Henkel 3,2 kt/év termeléssel rendelkezett). 
A Tanszéken dolgozta ki és a Borsodi Vegyi 
Kombinátban üzemesíti a nitrogénoxidul 
(kéjgáz) narkotizálószer gyártási eljárását, 
ami iskolapéldája a vegyészmérnöki alkotás
nak. Az üzem a privatizáció során a Linde 
Gáz Magyarország tulajdonába ment át. Az 
Egyesült Gyógyszergyár részére a Tanszé
ken és a NAKI-ban munkatársaival együtt -  
a vegyipari központi műszaki fejlesztési alap 
felhasználásával -  eljárást dolgozott ki szor- 
bit folyamatos előállítására, ami a Péti Nitro-

századik évfordulójára

Egyetemi tanulmányait Berlinben kezdte 
el és Budapesten a József Nádor Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetemen fejezte 
be, ahol vegyészmérnöki oklevelet szerzett. 
A diploma megszerzése után is az Egyete
men folytatta működését tanársegédként az 
Általános és Szervetlen Kémia Tanszéken, 
ahol a tanszékvezető megbízásából a hazai 
homokféleségek vastalanításával foglalko
zott, valamint a zománcok tágulási együtt
hatóinak változását befolyásoló adalék
anyagok kémiai vizsgálatát végezte.

1925-ben állást változtatott: üzemmér
nökként a Hungária Műtrágya- és Kénsav-

Rendes tagságra jelöltek: Farkas József, 
Inczédy János, Kálmán Alajos, Pálinkás 
Gábor, Tóth Klára.

Levelező tagságra jelöltek: Antus Sán
dor, Blaskó Gábor, Dékány Imre, Furka Ár
pád, Hargittai Magdolna, Horvai György, 
Inzelt György, Joó Ferenc, Noszticzius Zol
tán, Nyiredy Szabolcs, Penke Botond, 
Pukánszky Béla, Sohár Pál, Szejtli József, 
Tóth Gábor, Wojnárovits László.
(Forrás: Magyar Tudomány 2000. 12. szám)

génműveknél került 2 kt/év kapacitásban 
üzemi megvalósításra. Ez az eljárás azon kis
számú technológiák közé tartozik, amelyeket 
a magyar külkereskedelem komplex üzemel
adással értékesített (India, a volt Csehszlová
kia és Szovjetunió, valamint Kína részére). 
1975-ben a DDS-Kroyer (Koppenhága) szá
mára szakaszos eljárást dolgozott ki, amely a 
Sorini cégnél (Surabaya) került megvalósí
tásra évi több tízezer tonna kapacitásban. A 
hatvanas évek végén eredményesen oldotta 
meg a tetrahidrotiofén felhasználását földgáz 
odorizálására.

Az emigrációban mérnöki tanácsadó 
irodát tartott fenn és működött közre főleg 
a fejlődő országokban megvalósuló 
beruházások lebonyolításában. A tudósítót 
-  aki nem csak szemlélője, de résztvevője 
is volt az előadásban említett események
nek -  öröm és megelégedés töltötte el az 
elmúlt évtizedek sokat kritizált kutatás- 
fejlesztésének néhány eredményéről hall
ván. Minden biynyal osztozott ebben a vé
leményben a főleg az idősebb korosztály
ból verbuválódott szépszámú (100 fő) 
hallgatóság, akik nagy szeretettel üdvözöl
ték az előadót és tartották szóval az elő
adás után is.

Sz. G.

gyár Kén utcai telepén helyezkedett el, 
ahol 1928-ban üzemvezetői megbízást ka
pott. E minőségben oldotta meg a magas 
vastartalmú piritpörk-por vaskohászati cél
ra történő értékesítését. Vezetése mellett 
dolgozták ki 1931-ben azokat a gyártás
technológiai eljárásokat, amelyek a nikkel- 
, kobalt- és ezüstnitrát előállítására, vala
mint a szulfitok és egyes vegytiszta savak 
kinyerésére irányultak.

Az akkori iparvezetés szükségesnek tar
totta a vegyészmérnöki diploma mellett a 
közgazdasági és jogi képzettség megszerzé
sét is, ezért felettesei felkérésére a Tisza Ist
ván Tudományegyetem Jogi- és Államtudo
mányi Karán jogi diplomát szerzett és 1935. 
április 13-án doktorrá avatták.
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A magyar vegyipar és kémiatudomány

1938-ban mint cégvezető főmérnököt a 
Pápán induló gyár vezetésével bízták meg, 
ahol irányításával kidolgozták a trinátri- 
um-foszfát technológiáját, amely Trisó né
ven egész Közép-Európában közkedvelt 
termékként terjedt el.

1941-ben előbb a szabadkai Zorka Gyárban 
beindította különféle növényvédelmi szerek 
gyártását, majd még ez év végén a Hungária 
Művek által vásárolt nagybányai Phönix-gyár 
üzemigazgatói beosztásra kapott megbízást. 
A korszerű technológiai eljárások bevezetésé
nek eredményeképpen a gyár termelése né
hány év alatt kétszeresére emelkedett.

1944 végén a Hungária Művek igazgató
sága megbízta a bombázáskor megsérült 
Kén utcai telep rendbehozatalával, majd 
pályájának első színhelyén, a Műegyetem 
Általános és Szervetlen Kémiai Tanszékén 
dolgozott ismét.

1947-ben, mint a Műtrágya és Erőtakar
mány Gyár műszaki vezetőjét az Iparügyi 
Minisztérium felkérte a peremartoni Ipari 
Robbanóanyag-gyár kénsavüzemének rend- 
behozatalára.

A második világháború befejezése után 
létesült Vegyiműveket Beruházó- és Terve
ző Vállalat felkérésére Ötvös Dániel közre
működött a Tiszamenti Vegyiművek és a 
Hajdúsági Gyógyszergyár penicillin üze
me felépítésében. 1953-ban a Minisztéri
um kinevezte a Tiszamenti Vegyiművek 
főmérnökévé, később az igazgatói teendők 
ellátásával is megbízták.

Rabó Gyula Magyarországon

A Magyar Kémikusok Egyesülete és az 
MTA Kémiai Kutató Központ Kémiai Inté
zetének közös szervezésében 2001. május

A hatvanas években indult az országban az ún. 
olefin-program, amelyben az etilént felhasz
nálni kívánó vertikum egyik fontos elemének

* Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem, Szerves Kémiai Technológiai 
Tanszék, Budapest

Emellett a széleskörű és sokoldalú ipar
vezetésen kívül több szakmai és társadalmi 
megbízásnak is eleget tudott tenni:
-  a Mérnöktovábbképző Intézetben előadá

sokat tartott a „savak” című témakörben,
-  a Veszprémi Egyetem Kémiai Technoló

giai Tanszéke felkérésére előadássoroza
tot szervezett a „Korszerű kénsav- és 
műtrágya-gyártás” címen.
1961-ben Ön’ös Dániel, amikor már egy 

évvel túlhaladta az akkor érvényben lévő 
nyugdíjkorhatárt, egészségi okokból nyug
díjazását kérte.

A nyugdíjba vonulás nem a pihenést, ha
nem újabb szakmai-társadalmi tevékenysé
geket jelentett számára.

Még ebben az évben létrehozta a Magyar 
Kémikusok Egyesülete Nyugdíjas Körét 84 
vegyészmérnök részvételével, akik hetente 
egyszer -  csütörtökön -  az Egyesült klub
szobájában találkoztak. Mint a nyugdíjba 
vonult kémikusoknak összefogója és aktív 
szervezője, a Nyugdíjas kör célját a követ
kezőkben rögzítette: „Szakmai ismeretek 
alapján a kémia és a vegyipar segítése és 
szolgálata, és ennek rendelkezésére szak
mai-társadalmi bázis létrehozása”. Ezt a célt 
szolgálták a klubnapok keretében megtartott 
előadások és egyes ipari feladatok megoldá
sában segítséget nyújtó konzultációk.

Az MKE Nyugdíjas Kör titkára 1962- 1985 
között Ötvös Dániel volt, az elnöki poszton 
egymást követte Proszt János akadémikus, 
Loczka Lajos docens és Újhelyi Sándor docens.

10-én 14:30-kor az Intézet tanácstermében 
(Budapest, II. k. Pusztaszeri út 59-67.) 
Rabó Gyula tart előadást „Visszapillantás a

szánták az etilén-oxid gyártást is. A terv sze
rint 1975-re egy 30 kt/év kapacitású etilén- 
oxid üzem kezdte volna meg működését.

E szép elképzelésnek szellemében kezdő
dött meg az előállítandó etilén-oxid származé
kok elhelyezését, ill. az azt megvalósító tech
nológiák kutatása. A világ ipari termelésében

Ötvös Dániel nyugdíjba vonulása utáni 
másik jelentős tevékenysége volt részvéte
le a Magyar Vegyészeti Múzeum létesíté
sében, majd az ennek keretében működő 
Tudományos Tanács titkára lett.

Ötvös Dániel 90. születésnapján az MKE 
Nyugdíjas Köre és a Magyar Vegyészeti 
Múzeum együttes ünnepséget tartott, ahol 
megjelentek barátai, volt munkatársai és 
családtagjai. Az időközben 95%-osnak 
nyilvánított látászavar miatt abba kellett 
hagynia az általa létrehozott Nyugdíjas Kör 
klubnapjain való megjelenését is, és azt írta 
e sorok írójának: „Fogadd búcsúszó nélküli 
elmaradásomat, hogy a naplemente előtt 
nyugodtam várjam szívem utolsó dobbaná
sát”. Ez sajnos be is következett, 95. élet
évében, 1994. július 7-én családtagjai, ba
rátai, volt tanítványai kísérték utolsó útjára.

Fáradhatatlan és sikeres munkáját több 
elismerés és kitüntetés fémjelzi: Miniszteri 
kitüntetés (4 ízben), Munkaérdemrend (75. 
születésnapján), Szocialista Kultúráért ér
demérem, Pfeiffer Ignác emlékérem, 
Arany-, Gyémánt- és Vasdiploma.

Ötvös Dániel a XX. századi Magyaror
szág vegyiparában több évtizeden át kima
gaslóan magas színvonalú munkát végzett. 
Egyéni tulajdonságai között pedig kiemel
kedik a pontosság, következetesség, sze
rénység, lelkiismeretesség. Szellemi nagy
sága megjelenik munkatársai, tanítványi 
munkásságában és tovább.

Tóth Béla

zeolit kémia kibontakozására” címmel. A 
rendezvény keretében Kálmán Alajos, 
Egyesületünk elnöke tiszteletbeli egyesü
leti tagságról szóló oklevelet ad át Rabó 
Gyulának.

az etilén-oxid legnagyobb részét a felületaktív 
anyagok előállítására fordítják, ezért hazánk
ban is az etilén-oxid alapú tenzidgyártás bein
dítását tervezték. Mivel a hazai fclületaktív- 
anyag-gyártás egyik bázisa az Egyesült Vegyi
művek, a szerves vegyipari technológiai kuta
tásnak fontos kutatóhelye meg a BME Szer
ves Kémiai Technológia Tanszéke volt, ezért a 
nemionos tenzidek előállításának vizsgálata e 
két hely szoros együttműködésével kezdődött 
meg, az egyetemen Morgós Jenó', a vállalat ré
széről Bárt ha Béla vezetésével.

A hidroxi-etilezés etilén-oxid reakciója 
egy aktív hidrogént tartalmazó vegyülettel 
a következő:

R-X  -H  + v Y 7 ------- ► R-X-(CH2CH 20 ) v -H

(Gyakori a reakció etoxilezés, oxietilezés 
elnevezése is, bár ez nem teljesen korrekt.)

HAZAI KÉMIAI KUTATÁSI TÉMÁK, 
KUTATÓHELYEK, ISKOLÁK,
MŰHELYEK ÉS INTÉZMÉNYEK_________

SZERKESZTI: KEGLEVICH GYÖRGY ÉS 
KÖRTVÉLYESSY GYULA

Hidroxi-etilezés, nem ionos tenzidek
SALLAY PÉTER*
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A reakció terméke etilénglikol mono- 
szubsztituált származéka, ezért a folyamat 
tovább mehet a szabad hidroxilcsoporton 
is és poli(oligo)-etilén-glikol származék 
keletkezhet.

Mind a mono- (v=l), mind a poli(oligo)-(v 
= 4-50) hidroxi-eülezések fontos ipari eljárá
sok. A főbb fajtáit az I. táblázat foglalja össze.

Látható, hogy a poli(oligo)-szubsztitúció 
több kiinduló anyagon lehetséges és mind
egyik esetben nemionos tenzid a termék, 
így ezekben a reakciókban az alapmoleku
la és a felvett etilén-oxid molekulák számá
nak kellő megválasztásával a felhasználó 
igénye szerinti legkedvezőbb tulajdonságú 
anyag készíthető, azaz szinte „méretre sza
bott” felületaktív molekula állítható elő.

A kutatások kezdeti időszakában a beindí
tani tervezett gyártáshoz közvetlenül kap
csolódó problémákkal, zsíralkoholok 
hidroxi-etilezésével foglalkoztunk. Az ole
finprogramban bekövetkezett, a téma szem
pontjából kedvezőtlen módosítások (az 
etilén-oxid-gyártás törlése a megvalósítandó 
feladatok közül) után a kutatások fokozato
san átterelődtek a reakció tudományos olda
lára, a hidroxi-etilezés és a kapott termék kö
zötti kapcsolat vizsgálatára, valamint a kü
lönböző utakon nyert tenzidek felhasználási 
tulajdonságainak megállapítására.

A kutatómunka fontosabb irányait az 
alábbiakban jellemezzük:

Zsíralkoholok hidroxi-etilezett 
termékeinek minőségjavítása

A meglévő technológiát megfelelő adalé
kokat alkalmazva sikerült elérni, hogy a 
termék kedvezőbb megjelenési formájú le
gyen (világosabb szín stb.).

Hidroxi-etilezett termékek analitikája

A hidroxi-etilezés értékeléséhez elengedhe
tetlen a mindig homológok elegyéből álló 
termék összetételének pontos ismerete. Ezt 
kezdetben, a lehetőségeinknek megfelelően 
VRK-val, később gázkromatográfiásán, 
majd HPLC alkalmazásával oldottuk meg. 
E munka keretében sikerült egy érzékeny 
keténes acetilező eljárást kifejlesztenünk
[1]. Az átlagos hidroxi-etilezési fok (az egy 
mól kiindulóvegyülettel reagált etilén-oxid 
mólok száma) meghatározására 1H NMR, 
UV és IR módszert dolgoztunk ki [2].

Egységes ghkol-monoéterek előállítása

A pontosabb analitikai módszerek kidolgo
zásához szükség volt egységes (homogén) 
glikol-monoéterekre. Ezek hidroxi-etile-

mkl

zéssel nem nyerhetők, ezért kerülő úton, is
mételt Williamson- szintézis sorozattal ál
lítottuk elő dodecil-alkohol [3] és -a, (5-, és 
y-fenil-alkanolok [4] etilénglikol-monoéter 
homológsorának első négy-öt tagját.

A technológiai paraméterek hatása 
a hidroxi-etilezésre

A  hidroxi-etilezés mindig katalitikus folya
mat. Kezdetben dodecil-alkohol modellve- 
gyülettel dolgozva különböző típusú kata
lizátorok hatását vizsgáltuk [5]. A hagyo
mányos alkáli-hidroxidos katalizátorok 
(NaOH, KOH, LiOH) mellett sikerrel dol
goztunk különböző Lewis-savakkal 
(SnCl4, BF3 és SbCl5) és kipróbáltunk pro
tonsavakat (H2S 0 4, HC104) is. Megállapí
tottuk, hogy a Lewis-savakkal sokkal eny
hébb körülmények között hidroxi- 
etilezhetünk, mint szervetlen bázisokkal 
(kisebb mennyiségek kellenek belőlük ala
csonyabb hőmérsékleten), de a reakció elő
rehaladtával bizonyos fokú dezaktiválódás 
figyelhető meg (ami SbCl5 esetén a hőmér
séklet növelésével is bekövetkezik). Terci
er aminokkal katalizált reakciók [6] opti
muma 80 °C körül figyelhető meg. Az 
amin-katalizátorok vizsgálata során ki
emelkedően hatásosak voltak a hídfő nitro
gént [7] tartalmazók. Új irányt jelentett 
munkánkban a hagyományosan alkalma
zott homogén katalizátorok mellett a hete
rogének használata. Legjobb eredménye
ket a K10 márkanevű agyagásvánnyal [8] 
(ill. annak fémionokkal módosított válto
zataival) értük el. Az enyhébb reak
ciófeltételek mellett a reakcióelegy köny- 
nyebb feldolgozása teszi reménykeltővé e 
típus használatát.

A móltömeg-eloszlás hidroxi-etilezések során

A  hidroxi-etilezés egy konszekutív-kompe- 
titív reakció sor, amelynek terméke ezért 
nem egységes, hanem monoéterekből álló 
homológsor elegy. Ezt az egyes homológok 
mennyiségével, a móltömeg-eloszlással jel
lemezhetjük. A megfelelő kvantitatív anali

tika birtokában meghatároztuk különböző 
körülmények között előállított hidroxi- 
etilezett elegyek móltömeg-eloszlását és 
azokat összehasonlítottuk a szakirodalom
ban használt elméleti eloszlási modellek
kel, a Flory-, a Weibull-Nycander-Gold- és 
a Natta-Mantica-féle eloszlásokkal [5]. 
Megállapítottuk, hogy bázikus katalizáto
rokkal (alkáli-hidroxidokkal és aminokkal) 
az eloszlás Weibull-Nycander-Gold-típusú, 
míg a Lewis-savas katalizátorokkal Flory- 
típusú. Agyagásvány és alumínium-oxid 
katalizátorokkal szintén Flory-típusú az el
oszlás, de az agyagásvánnyal az elméleti
hez képest szűkebb az eloszlás és ez a fel- 
használás szempontjából kedvező.

Tovább fejlesztettük a hidroxi-etilezés 
elméletét. Kimutattuk, hogy a szakiroda- 
lomban használt Weimer-Cooper-féle el
méleti eloszlási modell nem független le
írása az eloszlásnak, hanem a Natta- 
Mantica- eloszlás egyik változata [9]. Új 
matematikai formát javasoltunk a reakció 
kvantitatív leírására [10].

A bázisos katalízis során megfigyeltük, 
hogy a Natta-Mantica- szerint számított el
oszlási állandók (a kinetikai levezetés alap
ján várttal szemben) függnek a felvett eti
lén-oxid mennyiségétől. Ezt a hatást nevez
tük el Weibull-Tömquist-hatásnak, melyet a 
keletkező oligoetilénglikol láncok komplex
képző hatásával magyaráztunk [11]. Ezt az 
elképzelésünket a szakirodalom is átvette.

Modellvegyületek hidroxi-etilezéshez.

Munkánk legnagyobb részét dodecil-alko- 
hollal és -fenilalkanolokkal végeztük, de 
más vegyületeket is hidroxi-etileztünk, így 
zsírsavakat, a primer hidroxilcsoportú al
koholoknál nehezebben reagáló szekunder 
alkoholokat, szubsztituált fenolokat.

Munkánkat kiegészítettük a másik legel
terjedtebb oxiránnal, a propilén-oxiddal 
végzett hidroxi-alkilezésekkel is [12]. Sike
rült olyan metodológiát kidolgozni, amely- 
lyel a hidroxi-propilezés a hidroxi-etilezés-

1. táblázat
A hidroxi-etilezés fontosabb alkalmazási területei

R-X-H Monotermék Oligotermék

O-alkilezés alkohol celloszolv nemionos tenzid
fenol nemionos tenzid
sav glikolészter nemionos tenzid

N-alkilezés ammónia etanol aminok
amin tenzid
amid nemionos tenzid

C-alkilezés aromás vegyilletek 3-feniletil-alkohol
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sel analóg módon végezhető: átáramló rend
szerben, a reaktáns oxirán mennyiségének 
volumetriás mérésével.

Az eloszlás hatása a tennék használati 
tulajdonságaira

A móltömegeloszlás hatással van a termék 
felületaktív tulajdonságaira és a felhasznál
hatóságára is. Ezért vizsgáltuk a különböző 
eloszlású anyagok vizes oldatainak felületi 
feszültségét, habzóképességét stb. [ 13], vala
mint a gyakorlat számára fontos mosási tulaj
donságokat is. Megállapítottuk, hogy pamut
szöveten a különböző típusú tenzidek hason
lóan hatnak, míg kevert poliészter-pamutszö- 
veteken azonos hidroxi-etilezettség esetén is 
az alkilfenol és a zsíralkohol alapú tenzidek 
eltérően viselkednek mosás során [14].

A hidroxi-etilezéses vizsgálatainkból több, 
mint 60 előadás hangzott el. A megjelent 
közleményeink száma ezzel közel azonos, 
amelyekből 30 idegen nyelven jelent meg. A 
munka gyakorlati eredményeit egy magyar 
szabadalom is tükrözi. A munkacsoport több, 
mint negyedszáz diplomamunka elkészülésé
hez járult hozzá ebben a témakörben. Az itt 
végzett hallgatói munkákból számos díjnyer
tes diákköri dolgozat született. A kutatómun
kából egy egyetemi doktori értekezés, vala
mint három kandidátusi disszertáció és egy 
egyetemi habilitációs munka készült el.

A kutatás jelenlegi támogatója az OTKA 
(T. 029403).

Az eredmények elérésében kiemelkedő 
szerepe volt a kutatócsoport állandó tan
széki tagjainak, Rusznák Istvánnak, Farkas 
Lászlónak és nyugdíjba vonulásáig Morgás 
Jenőitek és az EVM részéről Bartha Bélá
nak. Az analitika munkákban Békássy Sán-

Oszcilláló kémiai reakciók

Az oszcilláló kémiai reakciókkal kapcsola
tos kutatásaim 1970-ben kezdődtek el az 
Oregoni Egyetem Kémiai Tanszékén, 
Eugene-ban. Richard N. Noyes-szál és 
Richard J. Field-dél azt a célt tűztük ki, 
hogy feltárjuk a bromát -  malonsav -  céri- 
um(IV) -  kénsav (ma BZ-reakciónak neve
zett) oszcilláló reakció mechanizmusát és 
megkíséreljük tisztázni a reagáló rendszer 
különös dinamikájának okát. Vizsgálataink 
alapján megállapíthattuk, hogy a BZ-reak- 
ciót két, egymástól többé-kevésbé függet-

* ELTE Szervetlen és A nalitikai Kémiai 
Tanszék, Budapest

dór és Parlagh Gyula, a téma matematikai 
kidolgozásában Veress Gábor (VE) és 
Dómján Pál működött közre. A tenzidek 
vizsgálatában Víg Andrásnak és Hórvölgyi 
Zoltánnak, valamint még sok, itt fel nem 
sorolt, csak az irodalomjegyzékben szerep
lő kollégának tartozunk köszönettel.

IRODALOM

[ 1 ] Farkas L. -  Morgás J. -  Sallay P. -  Rusznák 
/.: J. o f Chrom. 168, 212 (1979).

[2] Ahmed M. M. H. -  Sallay P. - Rusznák I. -  
Farkas L :  Tenside Surfactants Detergents 
33 ,410(1996).

[3] Sallay P. -  Morgás J. -  Farkas L. -  Rusznák 
I. -  Bartha B.: Acta Chimica Acad. Sci. 
Hung. 102, 85 (1979).

[4] Sallay P. -  Ahmed M.H.M. -  Rusznák I. -  
Farkas L. -  Tungler A.: ACH-Models in 
Chemistry /33 , 21-26 (1996).

[5] Farkas L. -  Morgás J. -  Sallay P. -  Rusznák 
I. -  Bartha B. -  Veress G.: J. Am. Oil Chem. 
Soc. 58, 650(1981).

[6] Sallay P. -  Morgás J. -  Farkas L  -  Rusznák 
I. -  Veress G. -  Bartha B.: J. Am. Oil Chem. 
Soc. 62, 824 (1985).

[7] Morgás J. -  Sallay P. -  Farkas L. -  Rusznák 
l :  J. Am. Oil Chem. Soc. 63, 1909 (1986).

[8] Sallay P -  Békássy S. -  Ahmed M. H. -  Far
kas L. -  Rusznák /.: Tetrahedron Letters 38, 
661 (1997).

[9] Sallay P. -  Farkas L. -  Rusznák I.: J. Am. 
Oil Chem. Soc. 67, 209 (1990).

[10] Rusznák I. -  Sallay P. -  Farkas L  -  
Dómján P: Tenside Surfactants Detergents 
34, 48 (1997).

[11] Sallay P. -  Morgás J. — Farkas L. -  Rusznák 
I. -  Veress G. -  Bartha B.: Tenside 
Detergents 17, 298 (1980).

[12] Herczeg L. -  Morgás J. -  Sallay P. -  Far
kas L. -  Rusznák I :  Kolor. Ért. 23, 144 
(1981).

KÖRÖS ENDRE*

len kinetikai állapot jellemzi. Azt pedig, 
hogy a rendszer egy adott időpontban me
lyik kinetikai állapotban van, az aktuális 
bromidion-koncentráció szabja meg. Min
den részfolyamatra megadtuk a sebességi 
állandókat és olyan mechanizmust javasol
tunk, amely mind a kinetikai, mind a termo
dinamikai adatokkal összhangban van [1]. 
(A mechanizmus ma már FKN-mechaniz- 
mus elnevezéssel szerepel az irodalomban.)

Az Egyesült Államokból hazatérve az EL
TE Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszé
kén munkatársaimmal (Orbán Miklós, 
Burger Mária, Nagy Zsuzsanna, Varga Mar
git, Györgyi László, Kurin Krisztina, Szalai

[ 13] Ahmed M. -  Máté M. -  Tolnai Gy.- 
Hórvölgyi Z. -  Sallay P. -  Farkas,L.: ACH- 
Models in Chemistry 134, 721 (1997).

[14] Rusznák I. -  Sallay P. -  Víg A. -  Farkas L : 
Tenside Surfactants Detergents 35, 123 
(1998).

Irodalomgyűjtés lezárva: 2000. dec. 16.

Ö S S Z E  FT) G L A L Á S

Sallay Péter: Hidroxi-etilezés, nemionos 
tenzidek

A hidroxi-etilezés, vagy más néven etoxilezés 
egy aktív hidrogént tartalmazó molekula reak
ciója etilén-oxiddal. A folyamat egyik legfon
tosabb felhasználási területe a tenzidelőálh'tás. 
A kutatócsoport alkoholos hidroxilcsoport 
hidroxi-etilezése során vizsgálta a körülmé
nyek hatását a reakcióra, a tennék móltömeg 
eloszlására és a termék felhasználhatóságára. 
Mindhárom területen sikerült számos új, a 
gyakorlat számára is fontos eredményt elérni.

[Magy. Kém. Lapja, 56 155 (2001)] 

S U M M A R Y

P. Sallay: Ethoxylation, Nonionic Ten- 
sides

Ethoxylation is the reaction between ethyl
ene oxide and a molecule bearing active 
hydrogen. One of the most important area 
of this process is the preparation of non
ionics. The research team investigated the 
effect of reaction parameters on ethoxyla
tion of alcoholic hydroxyl group, on molar 
mass distribution of the products and on 
the usage of prepared tensides. In all three 
area important results were achieved.

István) egyrészt folytattuk az Eugene-ban el
kezdett munkát, másrészt új területekre ter
jesztettük ki kutatásainkat. Kiemelten foglal
koztunk a bromidion-szabályozás probléma
körével: egyrészt radioizotópos (Br-82) 
nyomjelzést alkalmazva tisztáztuk a bromi- 
dion eredetét [2], másrészt vizsgáltuk a bro- 
midion-koncentrációt befolyásoló ionok 
(Ag+, Hg2+, Tl3+) hatását az oszcilláló reak
ció dinamikai viselkedésére [3]. Kissé mó
dosítottuk a mechanizmust, periódus- és 
alakérzékenység analízissel megállapítottuk 
egyes részreakciók fontossági sorrendjét, 
MPROLOG segítségével értelmeztük az 
adatokat és feltártuk, hogy milyen módon 
csatolódnak egymáshoz a reakcióutak [4].

A hetvenes évek végén Orbán Miklóssal 
azt a megfigyelést tettük, hogy aromás ve- 
gyületek egy csoportja -  elsősorban fenol-
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és anilinszármazékok -  katalizátor nélkül 
is oszcilláló jelleggel reagálnak bromátion- 
nal. Ezeket a rendszereket nem katalizált 
bromátoszcillátoroknak (NBO) neveztük 
el. Javasoltunk egy vázmechanizmust, 
amelyet később jelentősen bővítettünk [5]. 
A közelmúltban egy teljesen újszerű visel
kedést mutató NBO -  az 1,4-cikIohexán- 
dion - bromát - kénsav rendszer -  kémiáját, 
kinetikáját és mechanizmusát tártuk fel [6].

Az elmúlt másfél évtizedben sokat foglal
koztunk azzal, hogy a kémiai perturbáció -  
azaz bizonyos ionoknak a bromát- 
oszcillátorokba való bevitele -  milyen mó
don változtatja meg az oszcilláció fő' para
métereit: a frekvenciát, az amplitúdót, a pre- 
oszcillációs, illetve az oszcillációs szakasz 
hosszát, az oszcilláció időbeli szerkezetét. 
Ilyen vizsgálatok hozzájárulnak a kémiai 
oszcillátorok dinamikai viselkedésének 
jobb megértéséhez. A fentebb [3] már emlí
tett fémionokon kívül a jodid- és a kloridio
nok hatását is vizsgáltuk NBO-k esetében. 
A jodidionok bizonyos koncentrációtarto
mányban egyrészt jelentősen megnövelik az 
oszcillációs szakasz hosszát, másrészt a 
rendszerek gerjeszthetők és átmeneti bista- 
bilitást is mutatnak [7]. A reakció részletes 
(43-lépéses) mechanizmusára is javaslatot 
tettünk [7b]. A kloridionok jól definiált kon
centrációintervallumban igen hosszan tartó 
oszcillációt indukálnak és hasonlóan a jo- 
didionokhoz szabályozó szerepet töltenek 
be. Hatásukat értelmezni tudjuk [8].

Az elmúlt évtizedek során azt is tanulmá
nyoztuk, hogy az oszcilláló reakciók során 
milyen a hőfejlődés időbeli változása, to
vábbá, hogy milyen hatással van a hőmér
séklet a bromátoszcillátorok viselkedésére. 
A kémiai oszcillációk kísérő hőváltozással 
kapcsolatban a 70-es évek elején nem kel
lően megalapozott és részben egymásnak 
ellentmondó nézetek uralkodtak. A kérdés 
tisztázására a bromátoszcillátorok széles 
skáláját vizsgáltuk meg kalorimetriás mód
szerrel. Azt találtuk, hogy az oszcilláló re
akció minden fázisában a folyamat exoterm 
és kvázi-adiabatikus körülmények között 
végezve a kísérleteket a hőfejlődés sebessé
gének időbeli oszcillációját regisztráltuk. 
Egyes rendszerek esetében ki tudtuk számí

A Magyar Kémikusok Lapja előző száma 
[Magy. Kém. Lapja 56, 77 (2001)] rövid 
tájékoztatást adott a Széchenyi Tervről és 
annak a Gazdasági Minisztérium által ja-

tani a reakcióhőt is [9]. A közelmúltban 
végzett kalorimetriás vizsgálatok során fi
gyeltük meg az ún. szuperponálódó oszcil
lációk megjelenését [10].

A hőmérséklethatás tanulmányozása 
kapcsán bevezettük a kém iai oszcilláció  
aktiválási energiája  fogalmát és igen sok 
bromátoszcillátor aktiválási energiáját szá
mítottuk ki [11 ]. Találtunk hőmérsékletger
jesztette oszcillátorokat is [8].

Kutatásainkat az OTKA, az MTA, a Mű
velődési Minisztérium és a Copernicus 
Program támogatta. Több külföldi kutató
hellyel működtünk és működünk együtt.

A nem lineáris dinamikát mutató kémiai 
rendszerekkel kapcsolatos és a Tanszéken 
folyó kutatások minden területét ez az ösz- 
szefoglaló nem tárgyalja. Külön ismerte
tést érdemel ugyanis Orbán M iklósnak  és 
munkatársainak széleskörű és igen ered
ményes munkássága.
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Ö S S Z E F O G L A L Á S

Kőrös Endre: Oszcilláló kémiai reakciók

A szerző rövid áttekintést ad az ELTE Szer
vetlen és Analitikai Kémiai Tanszékén az osz
cilláló reakciók területén végzett kutatások
ról. A kutatócsoport elsősorban a kinetika, a 
kémiai mechanizmus és a kalorimetria terüle
tén dolgozott, továbbá részletesen vizsgálta a 
perturbált oszcillátorok dinamikai viselkedé
sét, új oszcillátorcsaládot fedezett fel és jel
lemzett, továbbá számos, korábban nem is
mert időbeli és térbeli jelenségről számolt be.

[Magy. Kém. Lapja, 56, 157 (2001)] 

S U M M A R Y

E. Kőrös: Oscillatory Chemical Reactions

Author gives a brief overview on the most 
important results obtained between 1970 and 
1999 in the field of oscillatory chemical reac
tions by the research team at the Department 
of Inorganic and Analytical Chemistry, Eöt
vös University, Budapest. The team has been 
involved in kinetic, mechanistic and caloric 
studies; investigated and characterized a 
number of perturbed bromate oscillators; dis
covered a new class of chemical oscillators, 
and reported on a number of thus far 
unknown dynamic phenomena.

ben nem nyílt lehetőség e fontos gazdaság- 
politikai akció részletesebb megismerésé
re, amit ezúton szeretnénk pótolni.

A Széchenyi Terv programstruktúrája

A Gazdasági Minisztérium 2000. december 
20-i dátummal a fenti alcímmel azonos című

HÍREK, ADATOK, INFORMÁCIÓK

Még egyszer a Széchenyi Tervről
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1. táblázat
A Széchenyi Terv összetétele, koordinálói és a programokra fordítható 

költségvetési támogatás
Program Költségvetési fejezet és 

koordináló Minisztérium
A költségvetésben jóváhagyott 

támogatás összege milliárd Ft-ban
2001. év 2002. év

Vállalkozáserősítő program XV, Gazdasági 
Minisztérium

31,4 37,3

Nemzeti kutatási, fejlesztési és 
innovációs program

XX, Oktatási Minisztérium 17,5* 37,0*

Információs társadalom- és 
gazdaságfejlesztési program

XX, Miniszterelnöki 
Hivatal

15,0 28,9

Turizmusfejlesztési program XV, Gazdasági 
Minisztérium

25,0 28,1

Regionális gazdaságépítési 
program

XV, Gazdasági 
Minisztérium

5,0 6,0

Autópálya-fejlesztési program XVIII, Közlekedési és 
Vízügyi Minisztérium

132,1 120,9

Lakásprogram XXII, Pénzügy- 
Minisztérium 
XV, Gazdasági 
Minisztérium

69,9 72,6

*Az összeg a 2000. évi K+F költségvetési ráfordítás bázisához viszonyított többletet jelenti

kiadványa bemutatja a teljes Széchenyi Ter
vet és a kétéves költségvetésben a támoga
tásra jóváhagyott pénzeszközöket. Itt megis
mételjük, hogy a Széchenyi Terv nemcsak 
egy minisztérium által koordinált program- 
rendszer, hanem abban több minisztérium is 
részt vesz és azokat a költségvetésben jóvá
hagyott támogatási összeg szerint koordinál
ja. Az idézett GM kiadvány alapján az aláb
biakban adunk teljes képet a Széchenyi Terv 
összetételéről, az egyes résztervek koordiná
lóiról, valamint a költségvetésben jóváha
gyott vissza nem térítendő támogatások ösz- 
szegéről (1. táblázat).

A Nemzeti kutatási, fejlesztési és 
innovációs programról

A Széchenyi Tervre vonatkozó kormány- 
döntéssel a kormány az 1073/2000. (VIII. 
31.) számú határozatával létrehozott Nem
zeti kutatási és fejlesztési program (NKFP) 
része lett a Széchenyi Tervnek. Ez utóbbi le
bonyolításának szabályait a 201/2000. (XI. 
29.) számú kormányrendelet határozza meg. 
Ennek értelmében erre a programra már 
2000. október 31 -ig előpályázatot kellett be
nyújtani. A Széchenyi Terv ezen programré
sze indítása szempontjából ennyiben külön
bözik a Gazdasági Minisztérium által ez év 
januárjában indított programoktól. De mivel 
a kémia és a vegyipar szempontjából ez szá
mos közvetlen érdekeltséget mutat, részlete
sebb bemutatását célszerűnek tartjuk.

A program céljai

A kutatási, fejlesztési és innovációs prog
ram általános célja a társadalmi, gazdasági

és környezeti szempontból fenntartható 
fejlődés elősegítése, a gazdaság versenyké
pességének az erősítése, a lakosság életmi
nőségének a javítása, valamint a tudásin- 
tenzív, nagy hozzáadott értéket előállító, 
jól fizetett munkahelyek bővítése. Az álta
lános célok elérése érdekében a program 
feladata:
-  a tudásalapú társadalom bázisának, a hu

mán erőforrásoknak a fejlesztése, erősí
tése, a tudáshasznosítás intézményi kere
teinek a bővítése,

-  a működőtőke-befektetéseknek a csúcs
technológiai ágazatokba terelése, és a 
gazdaság informatizálásának a felgyorsí
tása,

-  a tudásbázis és az üzleti szféra együttmű
ködésének erősítése, valamint

-  a vállalkozói kör innovációs képességé
nek erősítése.

A program elemei

-  Regionális innovációs fejlesztési intéz
ményhálózat kiépítése.

-  A generikus technológiák alkalmazásának 
támogatása. Magyarország nem mellőz
heti a széles körben hasznosítható és terje
dő, ún. generikus technológiák, különösen 
a korszerű információs és kommunikációs 
technológiák, valamint a biotechnológiák 
alkalmazását. Ezért szükséges, hogy Ma
gyarország -  más országokhoz hasonlóan 
-  célzottan támogassa ezeknek a techno
lógiáknak a kifejlesztését és elteijesztését, 
valamint a hozzájuk kapcsolódó alap- és 
alkalmazott kutatások felgyorsítását.

-  A vállalati innovációs képesség növelése.
-  Kooperációs kutatási központok fejlesztése.

-  A kutatás-fejlesztés intézményi infrast
ruktúrájának fejlesztése. Az eredményes 
innovációs tevékenységet, valamint a 
nemzetközi együttműködésekbe történő 
bekapcsolódást csakis korszerű kutatási és 
fejlesztési infrastruktúra alapozhatja meg. 
Elengedhetetlenül szükséges tehát a kuta
tóintézetek laboratóriumainak, műszere
zettségének, informatikai rendszereinek 
folyamatos fejlesztése. Ezért közvetlen és 
közvetett módon is ösztönözni kell az 
egyedi, nagy értékű, korszerű műszerek és 
kutatás-fejlesztési eszközök beszerzését, 
különösen, ha ez nemzetközi projektben 
való részvételhez kapcsolódik.

A Nemzeti kutatási és fejlesztési 
programok tartalma

A Széchenyi Terv keretében öt kiemelt ku
tatási program indul, ezek:

Az életminőség javítása. A polgárok fizi
kai és szellemi állapota meghatározó ösz- 
szetevője a nemzet életerejének. Az okta
tás, a nemzeti kultúra, az egészségügy ma
gas színvonala alapfeltétele a társadalom 
kiegyensúlyozott működésének és ver
senyképességének. Ugyanakkor az „egész
ségipar” a fejlett országokban napjainkra 
már a gazdaság egyik meghatározó motor
jává vált. Ebből a szempontból kedvező, 
hogy Magyarországon az orvostudomány, 
a gyógyszerkutatás, a molekuláris bioló
gia, a mezőgazdaság, az anyagtudomány 
és a géntechnológia jelentős hagyomá
nyokkal és nemzetközileg elismert szak
emberekkel rendelkezik. Erre az alapra 
építve az életminőség javításával kapcsola
tos kutatások főbb területei:
-  az orvosi-biológiai kutatások, különös 

tekintettel a korszerű és magas hatásfokú 
molekuláris biológiai módszerek alkal
mazására,

-  az egészség megőrzésének, a betegségek 
megelőzésének új lehetőségei, a rehabili
táció fejlesztése,

-  a molekuláris alapú gyógyszerkutatások,
-  a funkcionális genomika,
-  a társadalom-egészségügyi, egészségpo

litikai és egészséggazdasági kutatások, 
valamint

-  a fenntartható mobilitás.
Információs és kommunikációstechnológiák. 
Környezetvédelmi és anyagtudományi ku
tatások. Közismert, hogy világszerte egy
re nagyobb kihívást jelent a nyersanyag- 
források kimerülése, a környezet egyre 
növekvő szennyezése és a biológiai sokfé
leség ijesztő mértékű csökkenése. Nem 
véletlen, hogy ezt a kérdést kiemelten ke
zelik az európai kutatási és fejlesztési ke
retprogramok is. Ráadásul Magyarország
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lemaradása a fejlett ipari országoktól a 
környezet állapotát tekintve nagyobb, 
mint amit a gazdaságban tapasztalhatunk. 
Az Európai Unióhoz való csatlakozás 
egyik legjelentősebb problémája lehet a 
Kárpát-medence viszonylag kedvezőtlen 
környezeti állapota. Ezért fontos, hogy 
Magyarországon -  a környezeti helyzet ja
vítása érdekében -  jelentős elméleti és al
kalmazott ökológiai kutatási programok 
valósuljanak meg.

Új anyagok kifejlesztése és új technoló
giák bevezetése révén jelentősen csök
kenthető az energiafelhasználás és a kör
nyezet terhelése, megvalósítható az anya
gok jobb újrahasznosítása. A környezetvé
delmi és anyagtudományi kutatások leg
főbb területei:

-  az ökológiai kutatások,
-  a környezetszennyező anyagok kimu

tatása és ártalmatlanítása szennyezés
csökkentési programok kidolgozá
sával,

-  a Magyarországon fellelhető természetes 
nyersanyagok hasznosítása,

-  az új hazai energiaforrások hasznosítása, 
energiatakarékos technológiák,

-  az új anyagok előállítása, környezetbarát 
anyagtechnológiai kutatások,

-  a nanotechnológia: az anyagok moleku
láris szintű megmunkálása és minősítése, 
valamint

-  a közlekedési környezetvédelmi és víz
gazdálkodási kutatások.
Agrárgazdasági és biotechnológiai kuta

tások. Az agrárgazdaság és a biotechnoló

„Justus von Liebig: minden kémia” vándorkiállítás 
Magyarországon

A 19. század nagy német kémikusa, Justus 
von Liebig életútját és működését bemuta
tó, 33 tablóból és 3 tárlóból álló vándorki
állítást az Országos Műszaki Múzeum 
gondozásában eddig négy helyszínen mu
tattuk be: a MTESZ Kossuth téri konferen
cia-központjának aulájában (2000. március 
10.), a Nemzetközi Kémiatanári Konferen
cia alkalmából az ELTE kémia-épületében 
(2000. augusztus 7-10), a gyó'rszentiváni 
Ipari Parkban (2000. szeptember 5.), és a 
Központi Élelmiszeripari Kutatóintézetben 
(2000. november 7.). 2001. április 6-ától 
Várpalotán, a Magyar Vegyészeti Múze
umban lesz a kiállítás látható.

A vándorkiállításnak a budapesti első 
bemutató a 8. európai állomása volt, 
Ludwigshafen, Mannheim, München, 
Stuttgart-Hohenheimi Egyetem, Kiél, Lip
cse és Prága után.

A kiállítás bemutatta Liebignek a kémiai 
tudományokról és a növényi, állati és hu
mán táplálkozásban, az iparban, az orvos- 
tudományban és a kézműiparban való al
kalmazásáról alkotott holisztikus szemléle
tét. Tudatosította a látogatóban Liebig ér
demeit, hogy t. i. a kémia tudományát vi
lágszerte taníthatóvá, megtanulhatóvá és 
népszerűvé tette.

A tárlókban a Liebig szerinti szerves ele
mi analízis készüléknek, a híres „ötgolyós” 
üvegkészüléknek másolatát, a lud- 
wigshafeni Liebigiana gyűjteményből ere
deti kéziratokat, ill. a tudós leghíresebb 
könyveinek első kiadását, érmeket és a

Liebig-féle húskivonat szép, színes rek
lámkép sorozatát, valamint eredeti labora
tóriumi eszközöket tekinthetett meg a ma
gyar közönség.

Az eredményekben és sikerekben gaz
dag életút fontosabb állomásainak eseten
ként egy vagy több tablót szentelt a kiállí
tás. Az életút két nagy szakaszra osztható: 
az első 1824-től Giessenhez, a második 
1852-től Münchenhez kötődik.

A nagy tudós 1803-ban született 
Darmstadtban. Édesapjának jól menő 
drogéria- és festéküzlete volt. A darm- 
stadti gimnázium elvégzése után a fiatal 
Liebig gyógyszerésznek tanult 
Heppenheimben, ahol kísérletei során 
robbanást okozott. 1820-22-ben már ké
miai tanulmányokat végez Bonnban és 
Erlangenben, majd 1823/24-ben ösztön
díjjal Párizsban tanulhat tovább a kor 
nagyságainál: Gav-Lussac, Thenard és 
Dulong professzoroknál. Emiatt 1823- 
ban távollétében avatják doktorrá. Már 
1822-ben teszi közzé első közleményét, 
amely a durranóezüstről szól. Párizsi ta
nulmányútja végén, 1824-ben (tehát 21 
évesen) meghívást kap Giessenbe, a 
Ludwig egyetemre, mint a kémia rendkí
vüli professzora. Itt létesíti az első olyan 
kémiai intézetet német földön, amelyben 
kísérletes előadásokat és a hallgatók szá
mára vegyészeti gyakorlatokat tartanak. 
Egy évvel később egyetemi rendes tanár
rá nevezik ki és megkezdi kísérletes ké
mia-oktatását. 1826-ban házasságot köt,
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giai kutatások legfontosabb kutatási és fej
lesztési területei:
-  a molekuláris állat- és növénynemesítés: 

funkcionális genomkutatás,
-  a mező-, erdő- és vadgazdálkodás ered

ményességét elősegítő kutatások,
-  az állategészségügyi és növényvédelmi 

kutatások,
-  a piaci versenyképességgel és az Európai 

Uniós csatlakozással kapcsolatos agrár- 
gazdasági kutatások, valamint

-  az élelmiszeripari technológiák fejleszté
se és az élelmiszer-biztonsággal kapcso
latos kutatások és fejlesztések.
A nemzeti örökség és a jelenkor társa

dalmi kihívások kutatása.

Sz. G.

amelyből 1827 és 1845 között két fiú- és 
három leánygyermek születik.

1828-ban ismét Franciaországba látogat 
és a cukor előállítását tanulmányozza cu
korrépából. Ekkortájt kezdődik egy életen 
át tartó barátsága és levelezése Friedrich 
Wöhlerrel. 1831-ben kifejleszti ötgolyós 
készülékét, amellyel javítja és racionali
zálja a szerves elemi analízist. 1832-ben P. 
L. Geigerrel együtt megalapítja az 
„Annalen der Pharmazie” kémiai folyóira
tot. 1837-ben utazik először Angliába, 
ahol „A szerves kémia helyzetéről” tart 
előadást Liverpoolban.

1839-ben J. P. Hofinann építész kibővíti 
a kémiai laboratóriumot Giessenben. 1840- 
ben jelenik meg Liebig híres könyvének, 
az Agriculturchemie-nek (Mezőgazdasági 
kémia) első kiadása, 1842-ben pedig a ha
sonlóan nagy jelentőségű „Tierchemie” 
(Allatkémia) c. könyve.

Munkássága elismeréséül 1845-ben 
örökölhető bárói címet kap, 1850-ben 
pedig a Francia Becsületrend tisztjévé 
avatják.

1852-ben a kémia nyilvános rendes 
egyetemi tanárává nevezik ki Münchenbe, 
a Ludwig-Maximilian Egyetemre: számá
ra újonnan épül egy modern kémiai labo
ratórium és előadóterem. 1859-ben meg
választják a Bajor Tudományos Akadémia 
elnökévé, amely tisztet élete végéig betöl
ti. 1867-ben a Bajor Királyság delegáció
jának vezetőjeként van alkalma részt ven
ni a Párizsi Világkiállításon. 1870-ben lét
rehozza a Liebig-alapítványt a mezőgaz
daság fejlesztésére. 1873. áprilisában 
hunyt el.

Vámos Éva
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Hírek az iparból

AstraZeneca Kft.

5,5 m illió  dollárt fordíthat évente klinikai ku
tatásra a cég. Ebből a klinikai k ipróbálásokat 
m enedzselik és a törökbálinti központban új 
kutatóközpontot alakítanak ki. A tavalyi árbe
vételük 9 m rd forint volt, 1,5 m rd-dal több 
m int előző évben. 2001-re 10,2 m rd-ot te r
veznek.

Egis Rt.

2000-ben lépte először túl az Egis a 100 m il
lió dolláros exportértéket.
Január elejétől 10,5% -os bérem elést hajtanak 
végre.

Chinoin Rt.

Új leányvállalato t hoztak létre a gyógyszer- 
term ékek kereskedelm ére. Ezzel lehetőség 
nyílt arra, hogy a válla latcsoport M agyaror
szágon  b ev eze te n d ő  új g y ó g y sz e re it a 
Sanofi-Synthélabo névvel kösse össze m ind 
a hazai szakm ai, m ind a tágabb közvéle
mény.

Hűmet Rt.

V árhatóan év végén piacra kerül az U SA -ban 
a Hum et-R.

Richter Gedeon Rt.

Év végével leáll a K ém ia II. üzem . T evékeny
ségét a K ém ia I. és D orog veszi át, a dolgo
zók is gyáron belül találnak m unkát.
A B iokém ia I. üzem ben folyó tevékenység 
je llem zi legjobban az idén 100 éves R ichter 
Gedeon Rt. történelm ét: 1901-ben is állati 
szervekből k ivont gyógyszerekkel kezdte az 
alapító a tevékenységét. M a sertésbél nyálka
hártyából, m arhatüdőből vérzéscsillap ításra 
alkalm as hatóanyagokat, pl. heparin t nyernek 
ki. K akastaréjból vonják ki a hyaluronsavat, 
m elynek cink kom plexe az új eredeti R ichter 
gyógyszer, a Curiosin hatóanyaga. Ezt vénás 
lábszárfekélyek és nehezen gyógyuló  sebek 
kezelésére 1996 óra használják. Sertés has
nyálm irigyből az em észtést segítő  hatóanya
gokat nyernek.
A R ichter G edeon Rt. nyerte el az elm últ év 
végén az Oktatási M inisztérium  által első  al
kalom m al kiírt K árm án T ódor díjat. Ezt a m a
gyarországi oktatás, képzés, felnőttoktatás, 
tudom ányos kutatás tám ogatásáért alapították 
és a R ichter m ellett 4  m ásik hazai vállalkozás 
nyerte el.
Új, továbbfejlesztett környezetvédelm i po liti
kát írt alá a cégvezetés. Ez változatlanul tar
talm azza a régi célokat, de je llem zőbben  tük
rözi a társaság tevékenységét.

G yorsjelentése alapján 19,4 m rd forint adó
zott eredm ényt ért el a cég 74,1 m rd-os forga
lom  m ellett 2000-ben.
Igen sikeres N agy-B ritanniában az itthon 
Rigesoft néven jó l ism ert „esem ény utáni” 
tabletta. Ezt szerződés alapján a Schering for
galm azza Levonelle-2 néven.

Magyar Olaj- és Gázipari Rt.

K ihelyezte pénzügyi és szám viteli szerveze
tét a Mól Rt. az A ccenture (régebbi ism ertebb 
nevén A ndersen Consulting) nem zetközi ta 
nácsadó céghez a korszerű szám viteli eszköz- 
rendszerével és a hozzá tartozó 400 alkalm a
zottjával együtt. E nnek az apparátusnak a k a 
pacitása m eghaladja a M ól igényeit és jobban 
hasznosítható az A ccenture-nál. A z évek fo 
lyam án a nem zetközi olajágazat legjobb m eg
oldásai szerint átalakíto tt szervezettől a szer
ződés szerint 2006 végéig 40% -os költség
m egtakarítást várnak.

Magyar Bycosin Adalékgyártó és For
galmazó Kft.

Sikeresen értékesítette a M ól Invest Rt. (a 
M ól Rt. befektetésekkel foglalkozó leányvál
lalata) 53% -os részesedését a svéd anyaválla
latnak, a Bycosin A .B .-nek, így annak tu laj
doni hányada 93% -ra nőtt. A m integy 140 
M Ft-os éves term elés nagy részét itthon hasz
nosítják, de Törökországba és R om ániába is 
exportálnak.

Tiszai Vegyi Kombinát Rt.

M eghiúsult a T ipszo Kft. m últ hónapban, a 
lapban is m egírt értékesítése, m ert a vevő, a 
M etalcontrol Kft. nem  fizette ki az árat.

Graboplast Rt.

A várakozásnak m egfelelően a februári rend
kívüli közgyűlésen az új, 25%-t-l tulajdonos 
W allis Rt. és a cég vezetőiből álló M enedzser 
Invest Kft. új igazgatóságot és felügyelő b i
zottságot választott. M ás tulajdonos m eg sem  
jelent, ezért a m eghirdetett időpontban a köz
gyűlés határozatképtelen volt (34,8% -os rész
vétel) és csak az egy órával később kihirdetett 
m egism ételt közgyűlés volt m egtartható. Ve
ress Tibor, Bajnai Gordon a W allis R t.-ből 
lettek igazgatósági tagok. Mohai Gábor füg
getlen tagként, Kissné Földi Bea pedig a CIB 
igazgatóságának tagjaként lett tag. A z igaz
gatóság tagja, a cég vezérigazgató ja és az 
igazgatóság elnöke m aradt Jancsó Péter. Bo
ri Tibor, eddigi igazgatósági tag a pénzügye
kért felelős vezérigazgató-helyettesként tevé
kenykedik tovább. Lényegében m inden, ed 
digi részvényfelvásárlási korlátozást eltörö l

tek, így a M enedzser Invest tulajdonában lé
vő aranyrészvényt is.
2001-re 20 m illiárd forintos árbevételt tervez
nek, m integy 5% -os eredm énnyel.

Pannonplast Rt.

A Pannonplast Rt. legnagyobb tulajdonosai 
je lenleg: 12,3% Pictet & C IE, 10,84%  Bank 
A ustria, m int letétkezelők, tehát sok, egyen
ként kisebb tulajdoni hányaddal rendelkező 
befektető t „fognak egybe” , m íg 6,91% -kal az 
EEFD  Investm ents Ltd, m int önálló  tu lajdo
nos. Kb. 3%  tulajdoni hányaddal rendelkezik 
a m enedzsm ent is.

Budapesti Vegyiművek Rt.

A garéi hulladék  elszállítására tavalyelő tt le
szerződött G P K onzorcium  a m egállapodás 
alapján idén is fo ly tathatja a  m unkát a még 
m egm aradt több m int 1 m rd forint fe lhaszná
lásával, de azt jú liu s  végéig be kell fejeznie. 
A tavaly  év végi, eredeti határidőig  7,3 kt 
tetraklórbenzol hulladék elégetésére került 
sor, és további 1,4 kt-át szállításra átcsom a
goltak. Ez alatt a fél év alatt kell a m aradék 
közel 6 k t-át becsom agolni és elszállítani, a 
m ost m egkötött szerződésm ódosítás szerint 
úgy, hogy sem  a pénzkeretet, sem  a határidőt 
nem  léphetik  túl.

Nitrokémia 2000 Rt.

A z első  rendkívüli közgyűlésen a vezetők ál
tal létrehozott N itrokém ia Invest Rt. mint 
85% -os tulajdonos új igazgatóságot válasz
tott. A z elnök továbbra is Patonai József.

Nicolor Rt.

A z 1999-ben végrehajto tt 900 M Ft-nyi beru 
házás e red m é n y e k é p p e n  m ás fé lsz e re sé re  
nő tt a gyártó  kapacitás. 2,3 m rd  fo rin tos b e 
véte lt és 100 M Ft-os adózás elő tti nyeresé
get m indössze  40  fő  do lgozóval érték  el 
2000-ben.

Syngenta Kft.

A N ovartis és a Z eneca agrokém iai üzletágai
nak egyesítésével külföldön és itthon is új cé
gek jö ttek  2000-ben létre. A Syngenta Kft. 
25% -os részesedésével piacvezető a növény
védő szerek hazai forgalm azásában.

A BorsodChem-TVK-MOL történet 
folytatása

A történet „első” végkifejletét m ár m indenki 
ism eri: a rendkívüli közgyűlésen  átírták a ve
zető  testü letek  névsorát. A z alábbi összeállí
tás -  ez előző  hónapival kis átfedésben - a 
közgyűlést közvetlen  m egelőző és követő 
esem ényekről szól.
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Január 5: bejegyezték a BorsodChem rész
vénykönyvébe az MDM Bank részvénytulaj
donát. Mint ismeretes, a közgyűlésen tulaj
donképpen nem az szavazhat, akinek a rész
vény a tulajdonában van, hanem szükséges 
feltétel az is, hogy az alapszabályban meg
adott időponttal az adott közgyűlés előtt ezt a 
tulajdont az igazgatóság által vezetendő rész
vénykönyvbe is bejegyeztesse. A Moszkvai 
Üzleti Világ Bank eszerint a részvények 
8,15%-ával rendelkezik.
Január 15: a CIB Bank bejelenti, hogy meg
vette a Milford 24,8%-nyi tulajdoni hánya
dát. Egyidejűleg azt is közölték, hogy a meg
kötött szerződés szerint a Sziburnak tovább
ra is opciója van a csomagra. Ez a szerződés 
még fontos szerepet játszhat a további ese
ményekben.
Január 18: Moszkvában a Szibur bemutatja a 
BorsodChemmel kapcsolatos elképzeléseit. 
A találkozón jelen van a BC Rt. és a TVK Rt. 
vezetősége, szinte minden részvényes, az 
MDM Bankot kivéve és a Pénzügyi Szerve
zetek Állami Felügyelete (PSZÁF) is.
Január 19: a CIB Bank tulajdonlását bejegy
zik a részvénykönyvbe.
Január 23: a PSZÁF összehívta a BC Rt. 5%- 
nál nagyobb tulajdoni hányaddal rendelkező 
részvényeseit, hogy tájékoztassa őket a Fel
ügyelet birtokában lévő információkról és a 
jogszabályok betartásának fontosságára hívja 
fel a figyelmüket. A Felügyelet a CIB Bank 
szerepvállalását tartja a törvény szellemével 
ellentétesnek. Megint arra kérte a részvénye
seket, hogy a másnapi közgyűlésen tartóz
kodjanak alapvető kérdésekben a részvényesi 
jogaik gyakorlásától, várják meg, amíg a CIB 
Bank elleni, PSZÁF által indítandó per le 
nem zárul.

WEB FIGYELŐ

Mostani összeállításunk a Human Genom 
Projectre és ehhez kapcsolódó genetikai in
formációs forrásokra nyújt bepillantást.

Az 1990-ben indított Human Genom Pro
ject fhttp://www.oml.gov/hpmisA) nemzetkö
zi összefogással 15 év alatt tervezte a teljes 
emberi géntérkép elkészítését. A technológia 
fejlődésével, illetve több, profitorientált cég 
belépésével felgyorsult a génállomány feltér
képezése, és verseny alakult ki a nyilvános 
konzorcium és a privát Céléra Genomics 
íhttp://www.celera.com/l cég között. Az el
sőbbségért folytatott verseny nem volt men
tes a vádaskodásoktól, egymás bírálatától, de 
végül együttesen jelentették be a hozzávető
legesen 30 000 gén feltérképezését, amihez 
az emberi DNS-t alkotó több mint 3 milliárd 
bázispár sorrendjét kellett meghatározniuk. 
Az emberi gének száma lényegesen elmarad
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A közgyűlés előestéjén Kovács F. László is 
tárgyalt a nagyrészvényesekkel.
Január 24: a BC Rt. rendkívüli, november 
24-ró'l elhalasztott közgyűlése. 78,3%-os tu
lajdonosi részvétel. Visszahívták az igazgató
ságból Karádi Györgyöt (az EBRD-nél ko
rábban a befektetésekkel foglalkozó munka
társ, a Baring Priváté Equity Partners vezető 
partnere), Kovács Gábort, John F. Lauert (az 
EBRD jelöltje, a clevelandi Oglebay Norton 
Co. vezérigazgatója), Borivoj Martineket 
(BC-MCHZ igazgató) és Mérési Attilát 
(Templeton). Tag maradt Kovács F. László 
vezérigazgató és Bordás Zoltán elnöki ta
nácsadó is. Új igazgatósági tagok: Bakos- 
Blumentahl Péter (CIB ügyvezető igazgató), 
Mihail Szoboljev (a Szibur nemzetközi kap
csolatokért felelős alelnöke), Szergej Zenkin 
(a Szibur vállalatfinanszírozási alelnöke), 
Georg Stahl (CE Oil igazgató), őt a közgyű
lést követő igazgatósági ülésen a BC Rt. igaz
gatóságának az elnökévé választották. Igazga
tósági tag lett Borisz Tyitov közgazdász, aki az 
MDM tanácsadója kémiai témákban. 
Elvetették a Milford által javasolt felelőség
re vonást a TVK részvények MÓL Rt.-nek 
történő eladásáért (60%-a a jelenlévőknek 
tartózkodott a szavazástól), a BC Rt. pedig 
elállt attól, hogy a meglévő opció ellenére to
vábbi TVK részvényeket értékesítsen. Nem 
kapták meg a szükséges háromnegyedes 
többséget, csak 60% körüli szavazatot a CE 
Oil alapszabály módosító indítványai (ne le
gyen korlátozva bármely tulajdonos, hogy 
csak max. 25%-kal szavazhasson, függetle
nül a tulajdoni hányadától; a részvényköny
vet a Keler vezesse).
Január 30: a magyar kormány tárgyalt a BC 
Rt. ügyről. A szóvivő szerint felmerült a gya

a korábban becsült 80-100 ezres darabszám
tól, de végső soron nem a gének száma, ha
nem az általuk szintetizálandó fehérjék szá
ma, illetve komplexitása a meghatározó az 
egyedi diverzitás szempontjából.

Ez év februárjában a géntérképet egyszerre 
publikálta a Céléra a Science (http:// www.sci- 
encemag.org/genome2001 /). míg a 
Humán Genom a Natúré íhttp://www.nature. 
com/genomics/1 folyóiratokban, és ezáltal, il
letve az interneten található adatbázis 
(http://publication.celera.com/) megnyitásá
val lehetővé tették az adatok kutatási célzatú 
felhasználását.

A génkészlet meghatározása inkább valami
nek az elejét, mintsem végét jelenti, hiszen 
most kezdődhet a „Humán Protein Project”, 
amely a több százezer fehérje meghatározását, 
kapcsolódását, génekhez rendelését jelentené.

nú, hogy a részvényvásárlásoknál pénzmosás 
történt, mivel a közvetítő cégek tőkéjükhöz ké
pest példátlanul nagy pénzt folyattak át a 
számlájukon. Nem a befektető nemzetisége a 
fontos, hanem az átláthatóság.
A PSZÁF elnöke, Szász Károly szerint a Mól 
Rt.-nek is nyilvános vételi ajánlatot kellene 
tennie a többi TVK részvényesnek, mivel a 
CIB-nél lévő 6,4%-os és az MKB-nél lévő 
7,9%-os opcióval együtt a 32,9%-nyi saját 
részvényt is tekintetbe véve 48%-nyi TVK 
tulajdonnal rendelkezik. Az ajánlattételi köte
lezettség 33%-nyi tulajdon felett lép életbe, 
bár a törvény (még) az opciót nem tekinti tu
lajdonlásnak.
A TVK további tulajdonosai: CIB 6,4%, BC 
Rt. 15,0% Szibur 13,5% (ennyi volt a 
Milfordnak a novemberi közgyűlésen, ennek 
egy részét decemberben átadta a Sziburnak, 
a többi is minden bizonnyal orosz „befo
lyás” alá került), CE Oil 5,2%, MKB 7,9%, 
ÁÉB 4,2%.
Január 31: a PSZÁF pénzmosás alapos gya
núja miatt feljelentést tett az Országos Rend
őr-főkapitányságnál.
A PSZÁF a tisztességtelen verseny tilalmá
nak megsértése miatt perli a CIB Bankot, mi
vel a bank és a Szibur közötti opciós szerző
dés bizonyos együttműködési kérdéseket tit
kosítási záradékkal látott el. Az így „leplezni 
kívánt” részekről a többi részvényes nem lett 
tájékoztatva. Tény továbbá, hogy a CIB Bank 
(melynek olasz a tulajdonosa) javasolta a 
közgyűlésen a két Szibur elnökhelyettes be
választását a BC Rt. igazgatóságába. A kere
setben ideiglenes intézkedést nem kértek a bí
róságtól, tehát az új igazgatóság gyakorolhat
ja jogait.

Körtvélyessy Gyula

Tekintettel arra, hogy ezidáig a gyógyszeripar 
maximum 500 célfehéijét katalogizált, az új 
gyógyszerek, alkalmazások feltalálására óriási 
lehetőség adódik.

A témához kapcsolódó oldalak: Humán 
Genom Projectet irányító intézet, N1H íhttp:// 
www.nhgri.nih.gov/1. eszközök, programok a 
genetikai kutatók részére íhttp://www.hgmp. 
mrc.ac.uk/1. bioinformatika és számítástechni
kai eszközök íhttp://www.ncgr.org/l és íhttp:// 
www.strubix.com/'). továbbá http://www. 
labonweb.com. http://www.genelogic.com/. 
http://www.genomecorp.com/. http://www. 
genebio.com/ oldalak, és végül egy interak
tív, animációs genetikai bemutató látható az 
alábbi címen:

Saját számítógépünk holtidejét is felhasz
nálhatjuk génkutatásra a http://genomeat- 
home.standard.edu címen.

Árva Péter 
arvap@ comgenex.hu
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MKE HÍREK________________________________
Jegyzőkönyv az Intéző Bizottság 2001. február 8-ai üléséről

£ycfe&ü£eti éiet ---------------------

Je len  v annak : Bánni Endre, B ognár J á 
nos. Gálosi György, G im esi Olló, H ennecz  
István, Hlavciy J ó zse f Kalaus György, K ál
mán Alajos, K örtvélyessy Gyula

K im e n te tte  m ag á t: M éneséi Pál, 
Jedtovszky Pál. Pallos László.

I. A Szerves és G yógyszerkém iai Szak
osztály beszám olója

M átyás Péter, a  S zak o sz tá ly  e ln ö k e  b e 
sz ám o ló jáb an  két idei fo n to s ren d ezv én y re  
h e ly ez te  a hang sú ly t: B u d a p esten , a  V á r
ban kerül m eg ren d ezésre  az  o la sz -n ém et-  
len g y e l-m a g y a r g y ó g y sz e rk é m ia i k o n fe 
rencia , N o b c l-d íjas  eló 'adóval, é s  H a jd ú 
szobo sz ló n  a k é tév en k én ti sz o k áso s v e 
g y észk o n fe ren c ia . M in d k é t ren d ezv én y  az 
cló 'zetcs ad a to k  a lap ján  s ik e rre  sz ám íth a t. 
A z igen é lén k  h o zzászó láso k  m in d  rám u 
ta ttak  az  M K E  egy ik  leg n ag y o b b  és igen  
aktív  sz ak o sz tá ly án ak  k ie m e lk ed ő en  ak tív  
tev ék en y ség ére . N em zetk ö z i g y ó g y sz e rk é 
m iai k o n fe re n c ia  m eg ren d ezésé rő l -  az 
igen nagy v erseny  m iatt -  év ek  ó ta  nem  is 
á lm o d h a ttu n k . A H őgyes d é lu tán o k , k ife je 
ze tten  b io k ém ia i tá rg y k ö rb en  -  nagy  é r 
dek lő d és m elle tt za jlan ak  és az  M K L -bcn  
is tu d ó sításo k  je le n n e k  m eg  ró luk .

A z M K L Szerkesztőbizottsága soron követke
ző üléséi 2 0 0 1. január 18-án tartotta, am elyre 
a lapot tám ogató gazdálkodó egységek képvi
selőin kívül a partnerkapcsolatok erősítése cél
jából m eghívást kapott néhány prom inens 
vegyipari gazdálkodóegység is. A  kibővült 
ülés fontosságát cs je lentőségét az jelentette, 
hogy a rutintém ákon (a lap helyzete, szerkesz
tési terv, a m űködés bírálata) napirendre kcáilt 
a lap szerkesztési stratégiájának vitája is.

A z ülésen a  lap je len leg i helyzetét és 2 0 0 1. 
évi szerkesztési tervét Ráicz László felelős 
szerkesztő  szóban ism ertette. Ez u tóbb ihoz a 
szerkesztőség  az ü lés m eghívójával rendel
kezésre bocsáto tta a  beérkezett és a  bekért 
közlem ényekről készített összeállítást.

A z e lhangzo tt szóbeli b eszám oló  szerin t a 
rendelkezésre  álló  előzetes adatok  a lap ján  a 
fe lm erü lő  nehézségek  e llenére  közel nu ll
szaldós egyen leg e t ért el, m ind ö ssze  300- 
500  eF t h iány t felm uta tva . E z  az  összeg  
nem  éri el a  lap éves kö ltségv e té sén ek  10%-

1/2001 Az IB egyhangúan nagyra érté
kelte a Szakosztály és ezen belül az elnök 
elmúlt három éves munkáját.

2/2001 Tekintettel a vegyészkonferencia 
helyszínének közelségére az erdélyi 
gyógyszervegyészeket be lehetne vonni. 
Ezért információt kell eljuttatni Kolozsvár
ra. Felelős: Gálosi György. Határidő: feb
ruár 16.

2. A gazdasági helyzet áttekintése
Az elkészült előzetes adatok szerint az 

MKE 2000-ben is veszteséggel zárt. Az 
okok részletes elemzését a Gazdasági Bi
zottság február 6-i ülésén elkezdte, ennek 
megállapításait Banai Endre elnök ismer
tette. Az elemzés folytatódik és arról az IB 
folyamatosan kap tájékoztatást.

3/2001 A következő márciusi IB ülés 
előtt legalább egy héttel az egész évre vo
natkozó IB programot kell készíteni és azt 
a tagokhoz eljuttatni. Felelős: főtitkár, üv. 
ig. Ebben a következő programpontokat 
kell figyelembe venni:
Rendszeres programpontok: 
a határozatok végrehajtása (havonta), a 
gazdasági helyzet áttekintése (negyed
évente, előzetes írásos anyag kötelező),

át. Ez az eredmény racionalizálással, fesze
sebb gazdálkodással és terjedelemcsökken
téssel volt elérhető. Az év fordulójával nagy 
jelentőségű esemény, a tagdíjért járó előfi
zetésre való áttérés, ami azonban még nem 
fejeződött be. Jelenleg a lapot 2 ezres pél
dányszámban jelentetik meg, (amiből körül
belül 250 a közületi, 1 200 az egyéni előfi
zető, a többi tartalék). A felelős szerkesztő a 
2001. év szerkesztési tervének főbb sarok
pontjait az alábbiakban ismertette:
-  véglegesen lezáródik a Katalízis sorozat 

és folytatódik a Hazai kémiai kutatási té
mák, kutatóhelyek, iskolák és intézmé
nyek sorozat;

-  új sorozatok indulnak:
= Vegyipari műveleti praktikum,
= Válogatott fejezetek a környezeti ké

mia legújabb eredményeiből,
= A kémiatudomány magyar klasszikusai, 
= Vélemények, válaszok, vita 
= Aktuális;

konferenciák helyzete (havonta), szak
osztályelnökök egyedi meghallgatása 
(havonta)
Tervezendő alkalmi programpontok: 
ülésterv, mérlegértékelés, gazdasági terv 
elfogadása, előző évi határozatok teljesülé
sének áttekintése, taglétszám helyzete, az 
MKE PR terve, a szakosztályelnökökkel- 
titkárokkal együttes ülés.

3. Egyebek
Az Amerikai Kémikusok Egyesülete 
(ÁCS) megkereste az MKE-t, hogy Szent- 
Györgyi Albert emlékére közös USA-ma- 
gyar bronztáblát helyeznének el Szegeden. 
Ez az ACS-ben egy nagyszabású program 
az ottani kémikusok emlékének ápolására. 
A folyamat megindításához magyar javas
lat kell.

4/2001 Az IB egyhangúan egyetért a fel
vetéssel és javasolja, hogy az Elnök más 
magyar születésű és az USA-ban tevé
kenykedő híres és már elhunyt kémikuso
kat is javasoljon a programba.

A következő IB ülés 2000. március 8-án 
három órakor lesz. Előzetes napirend: a 
határozatok végrehajtása, a gazdasági 
helyzet áttekintése, az MKL 2001 évi gaz
dasági tervének jóváhagyása.

Az emlékeztetőt készítette: Körtvélyessy 
Gyula főtitkár

Kapják: az IB tagjai és a Magyar Kémi
kusok Lapja, publikálásra.

-  tematikus számok készülnek az alábbi té
mákban:
= ACHEMA beszámolók,
= Kajtár Márton emlékszám,
= Biztonságtechnika,
= Kombinatorikus kémia,
= Közgyűlés.
= Richter célszám
A fenti sarokpontokon kívül szélesebb 

körű és nagyobb volumenű interjútémákat, 
a kémiai felsőoktatás ismertetését, vala
mint az iparban realizált mérnöki megoldá
sok ismertetését tervezi a szerkesztőség. 
Szükségesnek tartották, hogy a lapnak az 
eddiginél szélesebb kitekintést kell alkal
maznia a vegyipar és a kémia alkalmazás 
fogalomkörével kapcsolatban.

A Magyar Kémikusok Lapja elmúlt évi 
szerkesztési munkájának bírálatát 
Körtvélyessy Gyula, a Magyar Kémikusok 
Egyesületének főtitkára és a Szerkesztőbi
zottság tagja tartotta, amit írásban készített el, 
és azt a résztvevők rendelkezésére bocsátot
ta. Ezt a részletes, elemző értékelést lapunk 
164. oldalán közöljük. Ezt az anyagot az elő
adó összefoglalóan ismertette, és a feltett kér

A Magyar Kémikusok Lapja Szerkesztőbizottságának ü lése
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Egyesületi élet

désekre szóban kiegészítette. A kiegészítés 
leglényegesebb eleme: nincs szükség a lap 
stratégiájának megváltoztatására, viszont 
jobban figyelembe kell venni az aktualitáso
kat, és szélesebb kitekintést kell alkalmazni.

A beszámolókat közepes vita követte, 
amelynek során a jelenlevők néhány állás
pontot rögzítettek, illetve intézkedésekre 
fogadtak el ajánlásokat.

Megelégedéssel elfogadták a feleló's 
szerkesztő beszámolóját a lap jelenlegi 
anyagi helyzetéről és az átállásról. Ez 
utóbbival kapcsolatban felkérték az Intéző 
Bizottságot, hogy keresse meg a lemorzso
lódó tagokat és végezzen tagtoborzást új 
tagok beszervezésére. A főtitkár beszámo
lójával, illetve javaslatával egyetértésben

szükségesnek tartották a hirdetések szerzé
sére vonatkozó munka élénkítését és ered
ményessé tételét.

Az értekezlet elfogadta a 2001. évi szer
kesztési terv sarokpontjait és annak kiegé
szítéseit.

A résztvevők köszönettel elfogadták 
Körtvélyessy Gyula alapos és szakszerű ér
tékelését, elemzését. Ez alapján azon a vé
leményen voltak, hogy a Magyar Kémiku
sok Lapja teljesen megfelel mind az elfoga
dott küldetésnek, mind a korábban megálla
pított stratégiának. Negatívumként értékel
ték, hogy nem sikerült megoldani a közle
mények terjedelemcsökkentését. Egyértel
műen és egyhangúlag megállapították, 
hogy nincs szükség a lap stratégiaváltására.

Azt továbbra is a közép- és felsőfokú vég
zettséggel rendelkező vegyészek szakmai 
érdeklődésének, továbbképzésének érdeké
ben kell szerkeszteni. A lapnak az olvasók 
érdekeit kell szolgálnia.

Vitát és feszültséget váltott ki az előké
születben lévő cikkek utólagos méretcsök
kentésére vonatkozó javaslat. Megállapod
tak arra vonatkozóan, hogy ezeket a szer
kesztőség még egyszer áttekinti, értékeli és 
a szerzők bevonásával megkísérli terjedel
mük csökkentését. Azzal egyetértettek, 
hogy szükség van a terjedelcmcsökkentés- 
re, de azt nem cikkenként, hanem éves át
lagban célszerű megvalósítani.

Sz. G.

Vélemény a Magyar Kémikusok Lapjának 
1999-2000. évi számairól*

KORTVELYESSY GYULA*

Bevezetés

Szekeres Gábor felkérésére készítettem az 
alábbi felmérést. Mivel egyidejűleg arra is 
megbízást kaptam, hogy a már 10 éve, Bendl 
Jánossal együtt a Lap megújulására kialakí
tott, majd 1997-ben újra megtárgyalt stratégi
át is próbáljam újra megfogalmazni, ennek az 
értékelésnek fokozottan alaposnak kellett 
lennie. Hiszen csak tényekből lehet és érde
mes új gondolatokat kialakítani. A további
akban először az adatokat adom meg és rög
tön az értékelésemet is hozzáteszem. Ezt kö
vetően vonok le következtetéseket. Az utolsó 
pontban az elfogadott MKL küldetés és az ér
tékelési eredmények alapján próbálok rövid
távú stratégiai javaslatokat tenni.

A statisztikailag áttekintett anyag -  a jó át
lag érdekében -  1999 és 2000 volt, összesen 
24 hónap, 21 szám, tekintettel az összevont 
számokra és arra, hogy az 1999. novemberi 
valahogy hiányzott a gyűjteményemből. Az 
ábrákhoz és a statisztikákhoz az összevont 
számok adatait szétosztottam két számra.

Módszer és eredmények

A felmérési eljárás a következő volt. Meg
határoztam az egyes blokkok oldalszáma 
alapján azok részarányát a megjelent ösz- 
szes oldalakhoz viszonyítva, abból a célból, 
hogy azok súlyát és olvasottságát (amennyi
ben ilyen adatunk lesz) össze tudjuk vetni.

Jól látható az elhatározott lapméret csök
kenés eredménye.

** A Magyar Kémikusok Egyesületének főtit
kára, a Magyar Kémikusok Lapja Szerkesztőbi
zottságának tagja, Budapest 
* A véleményeket a Magyar Kémikusok Lapja 
Szerkesztőbizottsága 2001. január 18-i ülése vitat
ta meg. Az erről szóló beszámoló a 163. oldalon.

mkl

Ha az egyes blokkok egy-egy példányon 
belüli százalékos arányát vizsgáljuk, látható, 
hogy ez számról számra jelentősen változik, 
de határozott tendencia nélkül. Talán az álta
lam igen nagyra becsült Szemle rovat el-elma- 
radása 2000-ben, ami szignifikánsnak látszik.

Az átlagos eloszlás százalékban:

Interjú 2,9
Cikk 55,5
Szemle 3,4
Magyar vegyipar és Kémiatudomány 17,1
Egyesületi élet 16,2
Gyakorlatból a gyakorlatnak, vagy 
műveleti praktikum 2,1
Egyéb
(reklámajánlat, könyvismertetés stb.) 1,3
Reklám (függetlenül a helyétől) 2,1

Itt egyetlen megfigyelést kell említeni: a 
lap több mint a felét kitöltő cikkek darab
száma -  statisztikai értékelés szerint -  in
kább csökken, mint nő, tehát nem sikerült 
azt az elképzelést megvalósítani, hogy 
több, kisebb közleményt helyezzünk el.

A blokkokon belül -  azok jellege miatt 
-  eltérő szempontokat érvényesítettem. A 
cikkeket és az egyesületi életnél megje
lent beszámolókat külön-külön, témate
rület szerint csoportosítottam azért, hogy 
lefedik-e a kémikusok érdeklődési terüle
tét. Ezért a csoportosítás megegyezett a 
jelenlegi szakosztályi tagolással, de mi
vel a tagság messze nem egyenletesen 
oszlik el a szakosztályok között, bekér
tem a Titkárságtól a szakosztályok taglét
számát és az ebből számított, „érdeklődé
si” százalékarányt is megadtam (tudva 
azt, hogy egy-egy tag több szakosztály 
tevékenysége iránt is érdeklődhet, de je
len esetben pont ezzel akarunk összeha
sonlítást tenni).

60-, O ldalszám

megoszlása az MKL-ben □  Reklám 

ü Egyéb

□  Gyakorlatból a 
gyakorlatnak

I  Egyesületi élet

□  Magyar vegyipar és 
Kémiatudomány

□  Szemle

□  Interjú

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
1999(1 >-2000(12)

164 2001. 56. ÉVFOLYAM. 4. SZÁM



Egyesületi élet

A diagram gondos (ami csak a jó szemű- 
eknek adatik meg!) tanulmányozásából lát
ható, hogy párhuzamosság van a megjelent 
cikkek, az egyesületi életről megjelent beszá
molók és a tagok szakosztályi besorolása kö
zött: a legtöbbet szerves- és gyógyszerkémia 
tárgykörben publikálnak a lapban, és ezen 
tárgykörben jelenik meg a legtöbb ismerte
tés, gondoljunk csak a Bruckner termi és 
Hőgyes beszámolókra. Fontos megjegyezni, 
hogy a Nyugdíjasoktól nem is „várunk el” 
erről a szakmáról cikkeket, de nagyon örül
tem, hogy beszámoltak a kör működéséről. 
Hasonlóan nem az MKL a fóruma a Gumi
ipari Szakosztály szakmai cikkeinek, de 
azért az egyesületi tevékenységükről jelen
hetett volna meg információ. Megítélésem 
szerint nem súlyával arányos a Kozmetikai 
és Háztartás Vegyipari Szakosztály „publiká
ciós” tevékenysége, bár itt is van versenytárs 
lap, az Olaj, Szappan, Kozmetika.

Határozottan túlhangsúlyozott a tagság 
által megadott szakosztályi érdeklődéshez 
képest a katalízis, valamint a kémia és

vegyipartörténet tárgykörben megjelent 
cikkek száma.

A Magyar Vegyipar és Kémiatudomány 
blokkban igen eltérő olvasnivalók található
ak, ezért ezt tovább bontottam. Az egyik 
szempont a történeti hír -  aktuális hír bontás 
volt. Az előbbibe azokat soroltam, melyek 
régebbi információkat rögzítenek (pl. nek
rológ, K+F műhelyek, vállalatismertetők, 
iparági ismertetők), az aktualitás ismérve 
pedig a néhány hónapon belüli eseményre 
való vonatkozás volt (beszámolók, vállalati 
hírek, nem egyesületi hírek, EU partnerke
resés, díjátadások, beszámolók, új törvé
nyek, adók, makrogazdasági hírek, tőzsdei 
gyorsjelentés, pályázati felhívások). Az 
egyes témák előfordulásának darabszámát 
adom meg, amiből értékelhető ezek változá
sa, de figyelembe kell venni, hogy egyetlen 
„darab”-nak vettem a vállalati híreket, vagy 
sok más olyan témát, melyen belül igen sok
féle és független hír volt található.

Mint a fenti felsorolásból is látható, 
érdekesen megújult ez a rovat. Ide került

a K+F műhelyek téma, gyakran a válla
lati ismertetők, a tőzsdefigyelő és még 
sok más.

Az egyesületi élet blokkban három rész
re osztottam az információkat: az első cso
port az egy taghoz, vagy céghez tartozó in
formáció, pl. nekrológ, díjazott bemutatá
sa. A második a teljes tagság számára szó
ló beszámolók, mint pl. az IB, a közgyűlés 
jegyzőkönyve, a Lapokkal kapcsolatos be
számolók és közvélemény kutatások, a ve
gyészkonferenciáról szóló beszámoló, in
formációk a külföldi egyesületek üléseiről, 
a fiatalokról szóló beszámolók (pl. nívódíj, 
vagy diáknapok). A harmadik csoportba 
kerültek az adott szakmai területhez tarto
zó írások, pl. előadóülésekről, konferenci
ákról, vezetőségi ülésekről stb.

Azt hiszem, az erős hullámzásban sem
mi rossz nincs, nekem az egyénekre vo
natkozó hírek száma kevés: sajnos ennél 
több kollégánk hagyott, hagy itt minket 
örökre.

A szakosztályokhoz kötött híreket 
megint csak a cikkeknél alkalmazott 
módszerrel csoportosítottam, abból a cél
ból, hogy látszódjon: kapnak-e a legna
gyobb érdeklődésre számot tartó terüle
tek elegendő információt a nyilvánvalóan 
legnagyobb volumenű egyesületi életük
ről. Ezt már feljebb bemutattam és érté
keltem.

Összefoglaló értékelés

Megítélésem szerint a lap teljesen megfe
lel mind az elfogadott küldetésnek, mind 
pedig a 10, illetve 4 éve megállapított 
stratégiának. Engedtessék meg, hogy itt 
felsoroljam az akkori javaslatokat: elmé-
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1999(1)2000(12)

leli cikkek mellőzése, napi kémiapolitikai 
történésekről beszámolók, fizetések, 
munkalehetőségek ismertetése, fájl for
mátumú beérkeztetés. Interneten való 
megjelenés, személyi hírek, interjúk, in
formációgyűjtés a tagság véleményéről. 
Igen nagyra értékelem, hogy mind a 
Vegyipari és Kémiatudomány, mind pedig 
az Egyesületi élet rovat sokféle típusú in
formációt tartalmaz. Nem megoldott a 
cikkek darabszámának emelése, azaz a 
méretük csökkentése. Új és pozitív szín
folt az interjúk megjelenése. A reklámok 
aránya változó, a számonkénti egy-másfél 
oldal remélhetőleg még nem a lehetősé
gek csúcsa.

Ej:\tsGleti hírek

III
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1999(1)-2000(12)

Javaslatok

1. Mivel jelentős mennyiségű cikk van elő
készületben, mindent meg kell tenni, 
hogy ezek méretcsökkentés után jelenje
nek meg, illetve a jövőben e szempont 
alapján kell dönteni a megjelentetésről

2. Meg kell oldani, hogy minél több cégis 
mérteid és egyénekről szóló anyag je
lenjen meg

3. Növelni kell a reklámok részarányát. Er
re profi szervezetet kell megbízni.

BESZÁMOLÓ RENDEZVÉNYEKRŐL

XXIII. Kémiai Előadói Napok
(Szeged, 2000. novem ber 20-22.)

Az MKE Csongrád Megyei Csoportja 
egyik országos nagyrendezvényének, a 
XXIII. Kémiai Előadói Napok-nak a sok
éves hagyománynak megfelelően a Szege
di Akadémiai Bizottság Székháza adott 
otthont. A 2000. évi rendezvényen szervet
len, analitikai és fizikai-kémiai, valamint 
kémiai technológia témájú új kutatási ered
mények, fejlesztések kerültek bemutatásra. 
Emellett, immár harmadik éve külön szek
ció foglalkozott a környezeti-kémia, illetve 
környezetvédelem tárgykörét érintő mun
kákkal. Ezt a hagyományt Csoportunk a to
vábbiakban is ápolni kívánja. A részvételi 
díj nélküli rendezvényen az ország vala
mennyi nagyobb egyeteme, kutatóintézete 
és számos ipari vállalata képviseltette ma

gát fiatal szakembereivel, kutatóival, Ph.D. 
hallgatóival.

Fülöp Ferenc egyetemi tanár, a Csoport 
elnökének ünnepélyes megnyitója után Joó 
Ferenc egyetemi tanár (DE) tartott izgal
mas plenáris előadást a „Környezetbarát 
katalízis" lehetőségeiről. Az előadást köve
tően Gálosi György, az MKE ügyvezető fő
titkára átadta a 2000. évi MKE Nívódíjakat. 
Ebben az évben az alábbi diplomamunká
kat jutalmazta az Egyesület Nívódíjjal: 
Bódai Viktória (BME): 2-aciloxi-1,3- 
propándiolok enzimatikus acilezése ismert 
és fonalasgombákból újonnan izolált enzi
mekkel

Forró Anna (BME): Karbénck és kar- 
bén-foszfinidének stabilitásának vizsgálata

Léder László (BME): A (±)-minovincin 
egyszerű szintézise és gyűrűtranszformációja 

Romvári Lóránd (BME): Félüzemi be- 
párló dinamikai viselkedése 

Sipter Emese (BME): Toxikus fémekkel 
szennyezett üledékek környezeti kockázata 

Szabó Szilvia (BME): Felületmódosítási 
módszerek alkalmazása poliolefinek égés
gátlása területén

Szécsényi-Nagy Zita (BME): Biológiai 
hozzáférhetőség növelése ciklodextrincs 
kezeléssel talajok remediációja során 

Kovács Krisztián (ELTE): Az SFA-20 tí
pusú stopped-flow berendezés üzembe-he- 
lyezése és a kálium-permanganát/oxálsav 
reakció mechanizmusa 

Orgoványi Judit: Cisz- és transz-ciper- 
metrin kölcsönhatása ciklodextrinekkel 

Hadady Zsuzsa (DE): A vas(II)-képződés 
kinetikája a vas(IIl)-szulfition reakcióban 

Kiss Erzsébet Beatrix (DE): Modern 
analitikai módszerek alkalmazása a földta
ni kutatásokban
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Nagy Veronika (DE): Glikogén-foszfo- 
riláz inhibitorok előállítása 

Simulák József (DE): Természetes üve
gek vizsgálata, különös tekintettel az ob- 
szidiánokra

Szabó Julianna (DE): C-terminális hisz
tidint tartalmazó oligopeptidek átmeneti
fém-komplexeinek egyensúlyi vizsgálata 

Szabó Lívia (DE): Cseppreakciók a ké
miaórán

Árkosi Zsuzsanna (SZTE): A glicil-L- 
szerin és az L-szeril-glicin-réz(II) egyensú
lyi rendszerek ESR-spektroszkópiai vizs
gálata, a képződési állandók és a koordiná
ciós módok meghatározása 

Bíró Tímea (SZTE): Szénklaszterek dif
fúziós tulajdonságainak vizsgálata kontrol
lált nanoszerkezetű Rh/Ti02(l 10)-(lx2) 
felületen pásztázó alagútmikroszkópiával 

Meretei Edit (SZTE): Titán-, vanádium- 
és cirkónium-tartalmú MCM-41 katalizá
torok szintézise, vizsgálata és alkalmazása 

Szailer Tamás (SZTE): A H2S hatása a 
CH4 és a COz átalakításában hordozós Rh 
katalizátorokon

Zalán Zita (SZTE):
Tetrahidroizokinolinvázas 1,2-diaminszár- 
mazékok előállítása és gyűrűzárási reakció
ik tanulmányozása

Kovács Ferenc (VE): Könnyűbenzin- 
frakció izomerizálásának vizsgálata 

Zöld Andrea (VE): Egy vegyipari üzem 
veszélyforrás-elemzése 

A jutalmak átadását követően a fiatal ku

tatók többsége rövid előadás formájában 
ismertette is munkáját. A 17 előadást fel
vonultató nívódíjas szekció elnökei Joó 
Ferenc (DE) és Galbács Gábor (SZTE) 
voltak. A konferencia további két napján 
tematikus bontásban további 43 előadás 
hangzott el. A Kónya Zoltán (SZTE) által 
vezetett Környezeti kémia és környezetba
rát technológiák szekcióban elhangzott 
előadások magas színvonala is ennek a té
mának aktualitását és fontosságát igazolta. 
A szimpóziumra bejelentett nagyszámú 
polimerkémia tárgyú előadás önálló szek
ció indítását tette szükségessé. Ezek a 
munkák elsősorban budapesti kutatóinté
zetektől, valamint különböző vegyipar vál
lalatoktól érkeztek. A szekció munkáját 
Tombácz Etelka (SZTE) irányította. A ren
dezvény további előadásai az 
elválasztástechnika, illetve fizikai-kémia és 
anyagszerkezet-vizsgálat témák köré cso
portosultak, amely szekciókban Fiilöp Fe
renc (SZTE) illetve Kiss János (SZTE) el
nökölt. Az előbbi témában elsősorban 
gyógyszeripari vonatkozású, valamint 
enantioszelektív újszerű technikákkal is
merkedhettek meg az érdeklődők.

Az előadások összefoglalóiból egy több 
mint 160 oldal terjedelmű konferencia-ki
advány készült.

A szekciók nagy érdeklődés mellett, az 
esetek többségében „telt ház” előtt zajlot
tak. Az élénk szakmai diszkussziók számá
ra az előadások közötti rövid szünetek

gyakran nem is bizonyultak elegendőnek, 
így különösen hasznossá vált a konferen
cia második napjára szervezett állófoga
dás, ahol a résztvevők ízletes hidegtálak el
fogyasztása mellett folytathatták a meg
kezdett szakmai vitákat, beszélgetéseket.

A konferencia részletes programja, az 
előadások összefoglalói, valamint a konfe
rencia-banketten készült néhány fénykép 
az MKE Csongrád Megyei Csoportja hon
lapján is megtekinthető (http://www.iate.u- 
szeged.hu/~mkecsmcsl.

Mindenképpen szót kell ejtenünk a kon
ferencia szponzorairól is, akik anyagi tá
mogatásukkal 2000-ben is jelentős mérték
ben hozzájárultak a rendezvény színvona
las lebonyolításához. Ezúton is szeretnénk 
megköszönni az MKE központi szerveze
te, Szeged Megyei Jogú Város Polgármes
teri Hivatala Környezetvédelmi Alapja, a 
Szegedi Akadémiai Bizottság és a 
Hungaropaar Kft. támogatását. Támogatá
sukra a következő években is számítunk.

A Kémiai Előadói Napok sorrendben kö
vetkező, XXIV. rendezvényét 2001-ben a 
korábbiakhoz hasonló időpontban és kere
tek között, szerves-, gyógyszer-, és bioké
miai technológia témában tervezzük meg
rendezni. Emellett idén is várunk állandó 
témakörünkhöz, a környezeti-kémiához il
letve környezetvédelemhez kapcsolódó 
előadásokat.

Jancsó Attila

KÖVETKEZŐ SZÁMUNK TARTALMÁBÓL
Gyulai József: A  nanotudomány helyzete 
Szekeres Gábor, Vigh László: Beszámolók 
az ACHEMA 2000-ről

A volt EUROSTAR, jelenleg European 
Society fór Applied Physical Chemistry
szervezet 2000. szeptember 19-21. között 
tartotta meg vezetőségi ülését, kapcsolód
va az általa megrendezett 5th Symposium 
on Pharmacy and Thermal Analysis -  
PhandTA 5 konferenciához. Egyesületün
ket Liptay György, mint a Szervezet veze
tőségi tagja képviselte az üléseken.

A Szervezet életében jelentős változás 
történt: megszűnt a csoportos tagság, a to

Havas Géza -  Deák András -  Sawinsky 
János: Hőátadási tényező mérése keverős 
tartályban

vábbiakban csak egyéni tagság lesz. Sike
rült elérni, hogy az eddigi négy csoportos 
tagsággal rendelkező ország (így Magyar- 
ország is) a következő 3 évben 5000 DEM 
támogatást kap, amit konferencia részvéte
li díjban vehet igénybe.

Liptay György további 3 évre tagja ma
radt a vezetőségnek.

A PhandTA 5, amit néhány nagy gyógy
szeripari vállalat szponzorálásával rendez

nek meg, elsősorban a gyógyszeripar ter- 
moanalitikai konferenciája. A szakkonfe
rencián 25 országból mintegy 130 fő vett 
részt. A magas színvonalú, jól szervezett 
szimpóziumon képviselőnkön kívül két 
egyetemi személy vett részt, akikkel közös 
előadáson szerepeltek. Nagy kár, hogy a 
magyar gyógyszeriparból senki sem volt 
jelen ezen a nívós szimpóziumon.

A konferenciasorozat következő konfe
renciája előreláthatólag 2002. tavaszán 
lesz Monté Veritában, Svájcban.

A. I.-né

A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK HÍREI
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KÉMIAI ÉS VEGYIPARI TÁRGYÚ 
LAPOK TARTALMÁBÓL

Magyar Kémiai Folyóirat

(107. évfolyam 1. szám, 2001. január) 
Weisz Márta, Potyák Klára és Hlavay 

József: Balatoni üledékminták elemanaliti
kai vizsgálata II.

Weisz Márta, Barkó György, Pólyák Klá
ra és Hlavay József: Balatoni üledékmin
ták elemanalitikai vizsgálata II.

Vass István, Molnár Eszter és Borossay 
József: Szervesanyag-tartalom meghatáro
zása felszíni vizekben 

Ipolyi Ildikó, Stefánka Zsolt és Fodor Pé
ter: Módszerfejlesztés szeleno-aminosavak 
és szelén(IV) közvetlen hidridfejlesztéssel 
történő meghatározásához 

Zsigrai István, Slobodan Garzuric és 
Ruzica Nikolic: Kadmium-halogenid 
komplexek képződésének termodinamiká
ja acetamid-kalcium-nitrát-tetrahidrát ol- 
vadékelegyben

Magyar Kémiai Folyóirat

(107. évfolyam 2. szám, 2001. február) 
Héberger Károly és Rajkó Róbert: Beve

zetés a kemometriai különszámhoz 
Rajkó Róbert: Kalibráció a kémiai méré

seknél
Pap Tamás és Szilágyi Attila: A parciális 

legkisebb négyzetek (PLS) módszerének 
alkalmazása szerves savak keverékeiből 
álló minták összetételének becslésére inf
ravörös spektrumaik alapján 

Kaffka Károly és Seregély Zsolt: PQS: 
egy új adatredukciós és minősítő módszer 

Balogh János, Csendes Tibor és Roumia- 
na P. Stateva: A fázisstabilitás elemzése 
egy új célfüggvény és egy globális optima
lizálási módszer fölhasználásával

Lukovits István: Algoritmus izomerek 
képleteinek előállítására

Műanyag és Gumi

(38. évfolyam 2. szám, 2001. február) 
Küper, Dieter; Lammeyer, Jóst, E.; Hase- 

nauer, Jürgen: Tanácsok fröccsöntött műsza
ki műanyag alkatrészek tervezéséhez IV.

Wilks, E. S.: Makromolekulák elnevezé
se az ismétlődő alapegységek szabályaival 

Dr. Macskási Levente: Topas® COC -  A 
Ticona új termékcsaládja II. Alkalmazások 

Dr. Nemes Sándor: A makromolekuláris 
kémia történetének tanulságai 

Lavanga, Kathy Lynn: A Monney készü
lék továbbfejlesztett változatai

Membrántechnika

(5. évfolyam 1. szám, 2001. február) 
Beszámoló az MKE Membrántechnikai 

Szakosztályának üléséről 
A szakosztály internetes honlapjáról 
A Műszaki Kémiai Napok felhívása és 

előzetes jelentkezési lap 
EuroMembrane’2000 
Pályázati felhívás 
Hírek, tallózó
Közelgő membrános, konferenciák, kur

zusok

Korróziós Figyelő

(41. évfolyam 1. szám, 2001.)
Pilbáth Zsuzsanna -  Sziráki Laura -  

Szőcs Edit -  Papp Katalin: A  cink-oxid 
védőképessége a gyakorlati alkalmazások 
tükrében

Grünwald Ernő -  Jumate, Nicolae -  
Danciu, Virginia -  Cosoveanu, Veronika -

Ladiu, Ioana Carmen: Nátrium- és kálium- 
hidroxid tartalmú lúgos, cianidmentes hor
ganyfürdők összehasonlító vizsgálata III. 
Horganybevonatok tulajdonságai

Grünwald Ernő -  Tónk István -  Ifj. Vár
helyi Csaba: Bonyolult alakú alkatrészek 
tömeggalvanizálása gyengén savas és lú
gos cianidmentes horganyelektrolitokban
111. Az elektrolitok kémiai összetételének 
befolyásolása a rétegvastagság eloszlására

Antal Árpád: Tűzihorgany-bevonatok 
korróziós jelenségei és hatásaik

Olaj Szappan Kozmetika

(49. évfolyam, 6. szám, 2000. november
december)

Vecseri Csaba: A ricinus kártevői
Domokos János, Kiss Béla: A  csipkeró

zsa vizsgálata
Hangay György, Kelen András, Demeter 

János: Gyógynövény kivonat készítmény 
használata a pattanásos bőr és a herpesz 
kezelésére

Semili Ötles, Yesim Atli: A paradicsom
paszta karotinoidjai

Héthelyi B. Éva, Pálftné-Ledniczky Má
ria, Domokos János: A  Hawai szigetein 
honos trópusi fák illó- és zsírosolajának 
analitikai (GC-, GC/MS) vizsgálata, az 
aromaterápiában és kozmetikumokban va
ló alkalmazása

Lakner Zoltán, Marecskó Attila: Adalé
kok a kozmetikai cikkek piaci viszonyai
nak megismeréséhez 3. rész

Hangay György: Beszámoló az 1FSCC 
21. kongresszusáról

Herendi Norbert: A különféle szárítási 
technológiák lehetőségei, határai és kom
binációi

Kiss Béla: Korszerű receptúrák
Doleschall Fruzsina: Szakirodalmi 

szemle
Vitéz Ferenc: Szabadalmi szemle

S. E.

Spetuée... S%e#n£e... S jem te ...

Egyezmény előkészítése 12 tartós 
szerves szennyező kitiltására

Az ENSZ égisze alatt folyó tárgyalások I2 
tartós szerves szennyezőt (Persistent Organic 
Pollutant -  POP) érintenek: aldrin, dieldrin.

endrin, DDT, klórdan, heptaklór-, hexaklór- 
benzol, mirex, toxafén, PCB-k, dioxinok és 
furánok. A malária ellen is használatos DDT, 
valamint a meglevő elektromos berendezé
sekben vagy meglevő transzformátorok hű
tőközegeként alkalmazott PCB-k korlátozott

kivételben részesülhetnek. A „piszkos tizen
kettőt” kitiltó egyezményt a tervek szerint 
2001 májusában írják alá és 2004-ben lép 
életbe. (Forrás: Europcan Chemical News, 
11-17 December 2000. p. 39.)

RL
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TÁJÉKOZTATÓ MUNKATÁRSAINK RESZERE
Tartalmi célkitűzések

1. A Magyar Kémikusok Lapja (MKL) a 
Magyar Kémikusok Egyesületének havonta 
megjelenő műszaki ismeretterjesztő folyóirata 
és hivatalos lapja. A lap az érdeklődőket a ké
mia és a vegyipar (kivéve a műanyag-feldol
gozást és alkalmazást és a gumiipari technoló
giákat) újdonságairól és az e területeket érintő 
hírekről, összefoglaló és közérthető módon, 
magyar nyelven, mérnöki szinten tájékoztatja.

2. A lap célja a gyakorlatban közvetlenül 
felhasználható, általános érdeklődésre számító 
információk és aktuális egyesületi és szakmai 
hírek közlése főcikkek és szemleszerű blok
kok formájában. Főcikkeink témái: alaptudo
mányi összefoglalók, új gyártmányok és új 
technológiák, új gépek, készülékek és művele
ti megoldások, folyamatirányítás, gyakorlati 
analitika, vállalatok élete és működése, hazai 
mérnöki megoldások, egészségvédelem-biz- 
tonságtechnika-környezetvédelem, üzem
technika, vegyigyár tervezés, vegyipari gazda
sági és pénzügyek, iparpolitika. Az állandó 
blokkok címei: A vegyipar és kémiatudomány. 
Egyesületi hírek.

Egy-egy közlemény témáját általában a 
szerkesztőség jelöli ki, amelynek kidolgozásá
ra felkéri az illetékes szerzőt. Ez azonban nem 
zárja ki, hogy a szerkesztőség ne fogadjon el 
spontán felvetődött témákat, de ezeket és tar
talmi körüket célszerű előzetesen egyeztetni a 
szerkesztőséggel. A szerkesztőség nem fogad 
el alap- és alkalmazott kutatásokról, vagy azok 
részeredményeiről szóló beszámolókat, hanem 
egy-egy fejlődési irányzat, egy-egy új gyárt
mány vagy technológia teljes egészének be
mutatását kéri a szerzőktől.

3. Kérjük szerzőinket, hogy mondanivalói
kat tömören és jó l érthetően fogalmazzák 
meg. Mellőzzék az öncélú történeti áttekin
tést, az általános bevezetést, illetve ezeket 
csak a közlemény megértéséhez okvetlenül 
szükséges terjedelemben adják meg. A közle
mény címe legyen rövid és konkrétan tájékoz
tasson a tartalomról. A bevezetés tartalmazza 
a munka célkitűzéseit és tárgyát, röviden hi
vatkozzék a tárgyban elért előző eredmények
re. A közlemény f ő  részét a téma logikus szer
kezetű, tömör és középfokú végzettségű ve
gyész számára érthető leírása képezze.

Kérjük, hogy közleményeik teljes terjedelme 
(a kézirattartozékokkal együtt) ne haladja meg 
a szóközökkel együttesen számolt 25 ezer ka
raktert kb. (12 gépelt oldalt).

4. A beérkezett közleményeket szerkesztő
ségünk először témájuk és kidolgozásuk jelle
ge szerint értékeli, fenntartva a jogot a közle
mények lektoráltatására. Ezt követően a köz
leményeket tartalmi helyesség, nyomdai elő
készítés szempontjából értékeljük és vélemé
nyünket a lektori véleménnyel együtt vissza
küldjük az elsőnek feltüntetett szerzőnek, 
azok szerinti módosítást kérve. Kérjük a szer
zőket, hogy a közleményen a szükséges javí
tásokat végezzék el, és a javított változatokat 
szíveskedjenek mielőbb eljuttatni a szerkesz
tőségbe. A nyomdai munkák elkészülése után 
még kérjük a kefelevonatok gyors ellenőrzé
sét is a szerzőktől. A szerkesztőség fenntartja 
a jogot a közlemény kisebb stilisztikai, gépe

lési hibáinak javítására, és a kismértékű rövi
dítésre.

5. A közlemények tartalmáért (adatvéde
lem) és közölhetőségéért (szabadalmi szem
pontok) a szerzők felelősek. Szakmai vita ese
tén a szerkesztőség közli a szerző álláspontját, 
de fenntartja a jogot a szakmai ellenvélemé
nyeknek a lapban való nyilvánosságra hozata
lára.

Kéziratelőkészítés és külalak

6. Kérjük a Word fór Windows fájl formá
tumban, a beszerkesztett ábrákkal elkészített 
közleményből egy kinyomtatott példányt a 
mágneslemezzel együtt küldjenek be szer
kesztőségünkbe (1027 Budapest, Fő u. 68.), 
vagy a közleményt közvetlenül, kinyomtatott 
példány nélkül a mail.mke@mtesz.hu elektro
nikus levelezési címre szíveskedjenek továb
bítani.

7. A számszerű eredményeket táblázatban, 
vagy ábrán is be kell mutatni. Ezeknek legyen 
arab sorszáma és címe, az adatok mértékegy
ségei szerepeljenek a megfelelő rovatokban és 
a szöveges részben legyen hivatkozás rájuk. 
Az ábrák méreteit úgy kell megválasztani, 
hogy lehetőleg ne haladja meg főcikkek esetén 
a 80 mm-es hasábszélességet, de a bemutatni 
kívánt összefüggés a kellő pontossággal leol
vasható legyen. Fényképeket csak akkor kö
zöljenek, ha az feltétlenül szükséges.

Az ábrák számát és címét az ábra alatt közé
pen helyezzék el például a következőképpen: 
1. ábra. Abracím leírása. A szám-, vagy betű
jelzések magyarázatát minden esetben az ábra
cím alatt közöljék. A közlés módja: szám, 
vagy betű (félzárójel, illetve pont nélkül dőlt 
betűvel, utána kis betűvel kezdve a magyará
zószöveg, azután pontosvessző, majd a követ
kező szám, ill. betű stb.).

A táblázatok felett fel kell tüntetni jobbra 
zártan dőlt betűvel a táblázat számát (pl. 1. 
táblázat) és alatta középütt félkövérrel a cí
met. Kérjük, a táblázat oszlopait vonalazzák 
be és a fejrovatokban lévő szöveget a mérték- 
egységtől vesszővel válasszák el.

A közleményben alkalmazott képletekre, 
egyenletekre félkövér római számmal hivat
kozzanak a szövegben. A matematikai egyen
letek mennyiséget kifejező tényezőit dőlt betű
sen kell szedni. Kéijük a nem magyar betűjele
ket, különleges írásjeleket a nyomda részére 
külön jelölni a kézirat baloldali margóján (pl. 
görög alfa).

8. Az Irodalomjegyzékben meg kell adni 
dőlt betűvel a szerzők családnevét és utónevé
nek kezdőbetűjét. Az utónév kezdőbetűje után 
pontot, ha nem magyar a szerző, az utónév 
előtt vesszőt kell tenni. Több szerző esetében 
az egyes neveket nagy kötőjellel kell elválasz
tani. Az utolsó családnév és az utónév után 
kettőspontot kell tenni, amit a mű címe követ. 
Idegen nyelvű könyv esetén az eredeti címet 
kell közölni. Könyvirodalomnál ezt követi a 
könyv kiadójának megnevezése, a kiadás föld
rajzi helye (város), majd a kiadás éve. Folyó
iratcímek esetében a folyóirat rövidítése kerül 
a mű címe helyébe, utána pont következik. Ez

után kell megadni az évfolyam számát (a kö
tetszámot) dőlt betűvel (utána vesszővel), 
majd az idézet kezdő oldalszámát (utána pont
tal), végül a megjelenés évét gömbölyű záró
jelben.

Kérjük, tüntessék fel az összefoglaló közle
mények végén, hogy az irodalom és a saját 
anyagok összegyűjtését mikor zárták le (pl. 
Irodalomgyűjtés lezárva: évszám. hónap betű
vel kiírva).

9. A kézirat végén meg kell adni a közle
mény rövid (max. 10 gépelt soros) összefogla
lását (tartalmi kivonatát) magyar és angol 
nyelven. Ez tartalmazza a szerző(k) neve(i)t 
dőlt betűvel, több szerző esetén nagy kötőjel
lel elválasztva, kettőspont után a közlemény 
címét félkövér betűvel, majd a rövid tartalmi 
ismertetést. Csak a magyar nyelvű összefogla
ló alá, bal oldalon, a következő szöveg alkal
mazandó: [Magy. Kém. Lapja, évfolyamszám, 
kezdő oldal száma (évszám)].

A mértékegységek jelölése

10. Az alábbiakban külön felsoroljuk a leg
gyakrabban használt mértékegységek szabá
lyos alakját.

Idő: másodperc: s; perc: min; óra: h; nap: d. 
Tömeg: gramm: g; dekagramm: dag, vagy 

dkg; kilogramm: kg; tonna: t.

Az anyagmennyiség mértékegységének ne
ve mól, jele azonban mól. Helytelen, ha az 
anyagmennyiség neve helyett a mólok számát 
vagy a mólszámot említjük.

Erő: Newton: N 
Nyomás: pascal: Pa 
Munka és energia: joule: J 
Hőmérséklet: Kelvin: K, Celsius-fok: °C 
Frekvencia: hertz: Hz vagy s'1 
Fordulatszám: Hz vagy s'1 
Hővezető-képesség: Wm'-K1 = J-s'-m'-K' 
Hőátadási tényező: J-s '-m -̂K 1 
Felületi feszültség: N-m'
Dinamikai viszkozitás: N-s-m'2 
Kinematikai viszkozitás: m-s

írásmód

11. Az általánosan elfogadott szakkifejezé
seket, vegyületeket a “Kémiai helyesírási szó
tár” (Fodomé Csányi Piroska - Fábián Pál - 
Hőnyi Ede; Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 
1982) szerint kell írni. A magyar kémiai elne
vezés és helyesírás szabályait a “Szervetlen 
kémiai nevezéktan” (Fodomé Csányi Piroska 
- Simándi László; Magyar Kémikusok Egye
sülete, Budapest, 1995) és az “Útmutató a 
szerves vegyületek IUPAC-nevezéktanához” 
(Nyitrai József - Nagy József; Magyar Kémi
kusok Lapja, 1998) című kiadványokban fog
laltak szerint kell alkalmazni. A műszaki he
lyesírás szabályait a "Műszaki helyesírási szó
tár” (Fodomé Csányi Piroska - Fábián Pál - 
Csengeri Pintér Péter; Műszaki Könyvkiadó, 
Budapest, 1990) szerint kell alkalmazni.
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A nanotudomány helyzete
GYULAI JÓZSEF*

Immár egy éve, hogy Clinton elnök bejelentette a Califomia Institute o f  Technology-n tett látogatásakor a „National 
Nanotechnology Initiative" program indítását 2001. januárjától, 497 M USD kerettel, ami a téma korábbi támogatásá
nak 84%-os megnövelését jelenti. A Sandia és mások azonnal csatlakozlak a XXL század nanotechnológiai forradalmát 
célzó „nemzeti erőfeszítés”-hez. Egyidejűleg Európa is nagy erőkkel indította meg a programot -  mind nemzeti, mind 
Uniós források felhasználásával. Hazánkban is megindult -  egyelőre pályázati szinten -  a le-nem-maradás-netán-ki- 
ugrás álmait dédelgető szervezkedés. Miről? Mitől? Erről kíván ez az írás néhány gondolatot közölni.

Bevezetés

Sokan és sokfelől érkeztek el vagy haladnak valamiféle 
„nanotechnológia” felé. Legtöbben talán kém ikusok, bio
lógusok, sokan azonban a fizika, m ikroelektronika feló'l 
keresik, tudnak-e újat adni, találni ebben az irányban. M i
ként az én szakmai környezetem  is.

Az a meggyőződésünk, hogy a Nobel-díjas Smalley 
nagy igazságot fejezett ki, am ikor két éve, a nanotech
nológia projekt-javaslat kongresszusi meghallgatása során 
azt a fizika, kémia és a biológia keresztútján alakuló  tudo
mánynak nevezte. Ezzel ui. azt a kellem etlen ízű kijelen
tést, miszerint a m úló század a fizikáé, az induló a bioló
giáé, értelm etlenséggé degradálta. Azt term észetesen sen
ki sem tagadja, hogy ami ma küszöbön van, sőt m ár zajlik 
is, az az élő anyag m egism erésének a forradalma. De a 
most keletkező tudom ányágaknak legalább annyi közük 
van, ill. lesz ahhoz, am it a XX. században „fizikának”, 
„kémiának” neveztünk, m int a mai és tegnapi „biológiá”- 
hoz. A kapcsolódó és nélkülözhetetlen „mérnöki tudom á
nyokról” nem is beszélve! Ami biztos, hogy egy multi-, 
vagy inkább: transzdiszciplináris csoda születésének va
gyunk tanúi -  és rem élhetőleg -  részvevői is.

Ahogy a m atem atika újdonságai sorozatos paradigma- 
váltásokat okoztak a fizikában és ez az inform atika koráb
ban soha nem tapasztalt lendületet vett, úgy lényegült át 
szemünk láttára, sőt, közrem űködésünkkel, a fizika kém i
ává. Azt várom, hogy a mai fizika és kém ia -  a saját nor
máik szerinti -  „egzakt” tudom ánnyá változtatja a biotu
dományokat, benne -  és ez elemi érdekünk -  az agráriu- 
mot, valamint az orvosi tudományt. Az emberi genom- 
projekt -  am ely a Céléra G enom ics nagysándori kardvá
gásával még fel is gyorsult -  szinte karikírozza a fentieket. 
Ami ui. a minap történt, ill. történik, az nemhogy a „bio- 
lógia”-ként ism ert tudom ánynak, de még kémiának, fizi
kának is alig nevezhető1. Ami ui. m indenkit m eglepett -

* MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet (MFA), vala
mint BME Kísérleti Fizikai Tanszék, Budapest
1 A genom projekt első lépése -  módszertanilag -  sokkal inkább kripto
gráfia, mint bármi egyéb: a DNS-töredékek szekvenciáinak felismerése 
és sorba rendezése egy kódolt üzenet megfejtését jelenti.

bár a fizikusoknak, inform atikusoknak inkább önigazolást 
jelentett -  az az, hogy ma kérdezni is teljesen másként, az 
inform atika új nyelvén kell, ill. érdemes.

Az inform atikának a m atem atikai logika táján keletke
zett kulcs-nyelvét eddig főleg a fizikus-villam osm érnök 
határterület művelői, valamint a kém ikusok szélesedő kö
re sajátította el „anyanyelvi” szinten. Sarkunkban az idő, 
hogy ez a tudás más diszciplínák m űvelőit is elérje, ill. 
késztesse az előbbieket „nyelvtudásuk” bevetésére az élő 
tudományok kérdéseinek megválaszolására.

A fizikus-villamosmémök-informatikus terület művelői 
hozták létre azokat a metodikákat is, amelyek a nanotech- 
nológiának a létrejöttét egyáltalán lehetővé tették (elsősorban 
az ún. pásztázószondás módszerekre, a pásztázó alagútmik- 
roszkópra, de főleg az atomerő mikroszkópra gondolunk).

Tárgyunk szem pontjából röviden ki kell térünk arra is, 
hogy a civilizált élet anyagainak két alapvető családja 
van: a szerkezeti anyagoké, valam int a funkcionális  anya
goké. A szerkezeti kategóriában, a legváltozatosabb fela
datokhoz illeszkedően, főleg a mechanikai, szilárdságtani 
tulajdonságok a dominánsak. Ehhez társulnak az élettarta
mot m eghatározó kopás- és/vagy korrózióállóság, netán 
biokom patibilitás, de lehet igény a hőállóság, a sugárzá
sokra való érzéketlenség stb. is. A funkcionális anyagok
nál ezzel szemben az anyagnak valam ilyen külső hatásra 
adott „válasza” a meghatározó. A válasz lehet hőre -  alak- 
változás, elektrom os behatásra -  elektrom os tulajdonság
változás, elektrom osra -  optikai stb., azaz bárm ely hatás -  
válasz-kom bináció, am elyet az em beri elm e felhasználha
tónak talál valam ilyen feladat végrehajtására.

A funkció  lehet az anyag egyetlen belső tulajdonsága 
(ilyenek az intelligens, más néven „sm art” anyagok, pl. 
alakra em lékezők), de lehet technológiai m űveletek sorá
val kialakított szám ítás-, híradástechnikai, optikai, kém iai, 
sőt élő  tudom ányos alkalm azás. Elm ondható, hogy m in
den fizikai, kém iai, biológiai elv lehet a funkcionális 
anyagot célirányosan m űködtető anyag, szerkezet, rend
szer alapja. Ami a kom plex funkcionális anyagokra ma 
je llem ző az az, hogy a „válasz” végső form ája az esetek 
domináns részében a kom puterek által is kezelhető elekt
romos jel. K ívánatosán: egyetlen m ikro-, vagy még in
kább nanoszerkezetbe integráltan.
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A feldolgozás révén előálló elektrom os je l segítségével 
tudunk azután „beavatkozókat” m űködtetni, a világ folya
matainak kézbentartására2. Ebből következik, hogy a 
nanotechnológiának is legfőbb feladata a szám ítástechni
kai miniatürizáció töretlen voltának biztosítása.

A nanotudományban még inkább igaz az, hogy miként az 
anyagtudomány általában, az „alaptudományok” által jelen- 
ség-orientáltan felfedezett, kvantitatív törvényeket úgy hasz
nálja, mint az anyag atomisztikus alakítására alkalmas „szer
számokat”. Ebben a koncepcióban a „technológia” nem 
egyéb, mint az az (írott) szabályrendszer, amely megszabja e 
mikroszerszámok működésének feltételeit -  idő, hőmérsék
let, nyomás, . .., mágneses tér, nehézségi gyorsulás-érték,... 
-  a reprodukálhatóság, a megbízhatóság biztosítására.

Tém ánkhoz fontos felhívni a figyelm et arra is, hogy a 
technológiáknak két alapvető típusa van. „Top-down”, az
az megmunkáló  technológiákról akkor beszélünk, amikor 
valamilyen alapanyagból alakításokkal hozzuk létre az 
eszközt. Történetileg talán ez alakult ki először, hiszen 
ilyen a kőszerszám pattintásos alakítása is. Ezzel áll szem 
ben az a technológia-típus, amelyről a közism eret szerint 
először Feynman  beszélt 1959-ben, am ikor az építkező  
(akár atomi szinten értve), ún. „bottom -up” technológiá
kat definiálta. Mára tömegesen vannak ezen építkező ka
tegóriába eső eljárások is: a félvezető integrált áramköri 
gyártás ún. „planár technológiája”, a preparatív kém ia je 
lentős része stb. Ilyennek tekinthető em ellett a képlékeny 
alakítás, a lézeres, ionos építkezés, az ún. m olekulasuga
ras epitaxia, a kémiai, fizikai rétegleválasztások is stb. Ez 
a technológia-család inherens módon közelebb áll az 
anyag- és energiagazdaságosság elvének kielégítéséhez, 
amely a nanotechnológia am bíciójával is egybeesik.

Definíció (helyett)

M a sokféle értelemben használják a „nanotechnológia”, 
nanotudomány kifejezést, de a fizikai definíció fejezi ki leg
jobban az új trendet (ezt látjuk pl. az Európai Unió pályáza
ti rendszerében is). A „nanométer” a kondenzált anyagok
ban az atomok távolsága táján természetes mértékegység. A 
pontosabb definíció szerint olyan méretű és önálló funkció
ra képes szerkezeteket mondunk nanoszerkezeteknek, ame
lyekben a fiz ika i törvények klasszikus közelítése átadja he
lyét a kvantumfizikának, -kémiának, tehát, ahol az építőele
mek (atomok, elektronok stb.) kvantumos kölcsönhatásai 
fontossá válnak. Az amerikai kutatók leginkább az atomi 
szintű anyagtudományra, -mérnökségre tartják fenn a fogal
mat és az ezen a szinten tapasztalható „önszerveződés”-sel 
kialakuló funkcionális szerkezetek technológiáját definiál
ják a „nanotechnology” kifejezéssel. Az „önszerveződés” 
tehát az az egyik legfontosabb anyagtudományi szerszám, 
amellyel az anyagot nanoméretekben tudjuk alakítani és új 
funkciók létrejöttét biztosítani.

Ebben térnek el az ún. m ikroszerkezetekről („m icrosys
tem s”), amelyek a makrovilág eszközeinek -  ugyan minő
ségileg más és tökéletesebb -  m iniatűr modelljei (gyakran 
arányos kicsinyítéssel, „scale down”-nal készülnek).

2 A nanotechnológiával előálló szerkezetek -  természetesen -  közvetle
nül is teljesíthetnek feladatot. Ilyenkor a megkívánt intelligencia a szer
kezet inherens része, de a legkomplexebb formáit olyannak képzelem, 
ahol a számítógép által adott többlet-intelligencia nélkülözhetetlen.
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Nanotechnológia és kémia -  fizikus szemmel

A tudomány hosszú ideje tömegével kutatja, a mérnöki gya
korlat pedig használja a „nanoszerkezeteket”, hogy csak a 
klasszikus fényképezési eljárás zselatinba ágyazott szem
cséire, ül. általában a kolloidikára utaljak. Amiben a mai 
nanotudományt másnak tartjuk, azt a mikroelektronika fe
lől érkezők közvetlenül észlelik. A mikrochipek technologi
zálásánál a kezelhetőségnek alapvetően fontos követelmé
nye ui„ hogy a funkcionális szerkezet térben, síkban szabá
lyos legyen -  célszerűen: négyzetháló („array”). A kémiai 
reakciókkal előálló spontán szerkezeteknek általános az a 
„fogyatékossága”, hogy a reakciók támadási pontjai vélet
lenszerűek, ezért általában a kialakuló struktúra is az.

A munkatársaim eredményeiből vett példával: HF-ben 
végzett elektrokémiai marással állítjuk elő a szilícium nano- 
strukturált formáját, az ún. pórusos szilíciumot. A nanométer 
átmérőjű, de egykristályosként megmaradt oszlopokból álló 
szerkezet -  pl. optikai vagy elektromos gerjesztésre -  fényt 
bocsát ki. E méreteknél azonban a fény nem az ismert mó
don, a termek közötti átugrások révén keletkezik, hanem an
nak a következménye, hogy a 10-1000 nm magas, egykristá- 
lyos oszlopokba hogyan „fémek el” a geijesztést adó elekt
ron állóhullámai. Az 1. ábrán egy ilyen rétegszerkezetet mu
tatunk be [4]. A természet is produkál -  önszerveződő tech
nológiával „készülő” -  ilyen szabályos szerkezetet (2. ábra).

Az önszerveződés kutatása terén vannak látványos ered
mények. Ilyen pl. az arany és ón vékonyrétegek önszerve
ződése, amelyben az ón hálózatosán válik ki (3. ábra). A 
cél azonban az önszerveződés lényegének megismerése, 
majd lehetőleg tetszőleges rendszerekre való alkalmazása.

Itt kell m egemlíteni az ún. „soft” , azaz oldatban dolgo
zó preparatív kém ia [5] szerepének kívánatos m egnöveke
dését. Ebben ui. jó l elkevert prekurzorokból „gyengéd
nek” mondható kezelésekkel állnak elő az atomosán ren
dezett struktúrák (ha hőhatással dolgoznánk, akkor is csak

I. ábra. Pórusos szilícium elektronmikroszkópos képe.
A kép alján látszik a kiindulásként szolgáló egykristályos szilícium 

(c-Si), efelett következik az itt „szálasának látszó oszlopos 
pórusos szilícium (porous Si), amely mint kétdimenziós rendszer 

bocsát ki fényt [1]
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2. ábra. Lepkeszámy elektronmikroszkópos felvétele.
A természetes „fotonikus” anyag okozza a szárny színjátszó fényét 

(Vértesy Z ,  MFA)

4 0 0  x 4 0 0  Á2

3. ábra. Az önszerveződés példája (Sandia): az ón aranyrétegen 
hálószerűén rendeződik

kevéssel a szobahőm érséklet feletti hőm érsékleteket al
kalm azunk). Ilyen kategóriába esnek a (ko)precipitációk, 
a term ohidrolízis, a szol-gél eljárások stb. [6]. M anapság 
sokat tanulunk az élő szervezetektől és azokat az anyagok 
ún. biom im etikus feldolgozásában hasznosítjuk. Az élő 
világban keletkező anyagok lehetnek szerves anyagok, de 
szilikátok (opál, foganyag), vasoxidok (baktériumok, ha
lak érzékelői), kalcium -karbonátok (kagylók, korallok), - 
foszfátok (gerincesek) stb. is. M indezek modellként szol
gálnak az energiatakarékos „lágy” kém iai eljárásoknak.

Az „átmeneti” időszak arzenálja

A mikroelektronikai m űveletek rétegtechnológiái -  a mi- 
niatürizálási trend sikere révén [7] -  atomi méretekben 
reprodukálható szerkezeteket képesek előállítani. A tech
nológia arzenálja (amely valahol a fizika és kém ia határán 
mozog, és pl. litográfiás ábraalakítást, kémiai, ill. fizikai 
vékonyréteg-technológiákat, specifikus alakító m aráso
kat, ionbesugárzásos m ódosításokat jelent) bevethető nem 
csak memóriák, processzorok gyártására, hanem reprodu
kálható m ikrom egm unkálási m ódszerként is, amellyel 
akár a nanom éretek is elérhetők, pl. beágyazott nano- 
kristályok készíthetők. A legelőször term ékekké érő ered

mények még ritkán igazi „nano” méretűek, de imponáló 
fejlődési fázist jelentenek.

Az egyik fő terület a számítógépeket kiszolgáló, ill. azok 
által vezérelt m iniatűr eszközök, a mai szenzorok, ill. be
avatkozók (actuators) előállítása. Ezt a technikát a „M icro
system  technology”, a „M icrom achining” , a „M icro- 
electrom echanical Systems, M EM S” névvel illetjük. Bár e 
m ódszereket elsősorban érzékelő és beavatkozó egységek 
megvalósítására használják, de pl. az ún. „DNS-chip” is 
ilyen m ódon készül.

A szakma nagy változatossággal ontja a szellemesnél szel
lemesebb megoldásokat. Munkatársaim pl. egy EU 5. ke
retprogramban elfogadott projektben a „mesterséges szaglás” 
keretében fejlesztenek gázérzékelő array-t [8] (4. ábra), de a 
példák között említhetnénk mikromotorokat, a DNS-chipek 
szivattyúit, billenthető tükrökkel működő optikai rendszere
ket, pH-érzékelő, vagy éppen a pH-tól független ionspeci
fikus érzékelőket, komplett kémiai analitikai mikrolaborokat, 
vagy H-,-vel működő miniatűr gázturbinát, amellyel mozaik- 
szerűen beborítható egy repülőgép számyfelülete stb.

Az egészségügy az egyik legnagyobb potenciális m eg
rendelő, ill. felvevő. A legim ponálóbb eszköz m a talán az 
a biokom patibilis intelligens „tengeralattjáró” , am ely az 
erekben tud majd közlekedni, vagy az ugyancsak intelli
gens katéter, am ely az alakját változtatja az erek elágazá
sának követésére.

Mindez kapcsolódik a „távjelenlét”, a telemetria és az álta
la kezelt telerobotika új fogalmához is, amely pl. a lakásunk
ban felszerelt érzékelők segítségével figyeli az egészségi ál
lapotunkat, anyagcserénket -  és értesíti akár az orvosunkat.

Térjünk rá azonban a legnagyobb húzóerőt jelentő igény
re, az informatika saját fejlődését jelentő váltásra.

4. ábra. Egy gázérzékelő pellisztor-szerkezet mikromechanikai alapja 
a kimart gödör felett lebegő, kb. 50 nm méretű szilícium lemezke, 

amelyet négy tartó tart. Ebben alakítjuk ki a miniatűr fűtőtestet, 
amely akár 900 °C-ra is hevíthető, valamint a Pt-ellenálláshőmérőt, 

amelyre azután a kémiai érzékelőt ráépítjük [5]

A nanoelektronika, a kvantumkomputer

A m ikroelektronika eljut oda, hogy a tranzisztorok mérete 
nem  csökkenthető tovább. Ez ugyan nem jelenti azt, hogy 
ne lennének más, még a mai elveken m űködő áram körök 
tömeges felhasználását évtizedekre biztosító tartalékok,
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de itt a legfőbb ideje az új elveken m űködő szám ítástech
nika kutatásának.

A legnagyobb ugrást a „kvantum kom puter”-től remélik. 
Ennél az eszköznél (ha még „eszköz” névvel illethet
jü k ...)  valam ilyen kvantum m echanikai m ennyiség álla
potváltozásait használnák ki. Ennél, a mai szám ítástechni
ka digitális egységének általánosításaként, a rendszer álla
potainak szuperpozícióját jelentő, ún. „qubit” az inform á
ció egysége. Egy 10 qubites sor így reprezentálhat 1 és 
1024 között bárm ely egész számot. Ennek köszönhetően a 
kvantum kom puter -  m int parallel processzor -  rendkívül 
teljesítőképes. Ha megvalósul, sok nagyságrenddel való 
sebességnövekedést eredményez. Egyes becslések 8-10 
nagyságrendről szólnak!...

A jövőt sejtető kutatások több úton haladnak. Nagyon sok 
fizikai elv nyújt ui. lehetőséget digitális számítástechnikai 
alkalmazásokra. Végül is minden jelenség, fizikai rendszer, 
amely két, megkülönböztethető állapottal rendelkezik, al
kalmas arra, hogy qubitként logikai műveletek végzését le
hetővé tegye. A gond inkább ott van, hogy miként lehet a 
feldolgozás „eredményét” kiolvasni a rendszerből.

A kvantumos hatásokra építő eszközöknek egyik, még 
könnyen követhető változatát je len tik  a Single Electron 
Transistor-nak nevezett (SET) eszközök. Ezekben egy 
vagy két elektron (sic!) átrendeződése okoz m egkülön
böztethető logikai állapotot.

A SET felépítése alapvetően olyan fém vagy félvezető 
„kvantum gödör” (2D, azaz kétdim enziós), vagy „kvan- 
tum vonal” (1D) vagy „kvantum pötty” (0D), amelyen a 
helyet foglaló extra elektronok alagúthatással ju tnak  oda, 
ill. távoznak onnan. A SET vezető, ill. szigetelő állapota, 
azaz a logikai „1” , ill. „0” állapot aszerint váltakozik, 
hogy egy-egy elektron odajut vagy távozik.

Kvantum szám ítógépnek a szupravezető Josephson- 
átmenetek is alkalm asak. Olyan „absztrakt” mennyiség, 
m int pl. az elektronpárok szupravezető állapotbeli hullám- 
függvényének fázisváltozása is ígéri a qubitek létrejöttét. 
Legfrissebb eredm ény szerint (IBM ) egy szerves m oleku
lába öt (nem-zéró spinű!) fluoratom ot építve, „5-qubif’-es 
rendszert sikerült építeni és az ötatomos rendszer spinálla
potaiból az inform ációkezelés indítására alkalm as 0-spinű 
állapotot kívülről kezelni3.

M indezek m ár a használható kvantum kom puterhez ve
zető út állomásai. N em  hagyhatjuk azonban ki az egyik, 
talán legszem léletesebb változatot, am elynek hazai vonat
kozása is van. Az U SA N otre Dame-i egyetem én folyó ku
tatásokban ui. Csurgay Árpád  akadém ikus áram körterve
ző tudására alapozódik e kvantum pöttyök rendszerré szer
vezésének programja. Ennél a kvantumkomputer-ígéret- 
nél kis, négyzetalakú fém pontokat hoznak létre egy szige
telő felületén. A pöttyök távolsága olyan, hogy a szom szé
dos pontokra helyezett elektronok Coulom b-erőkkel hat
nak egymásra. Ha egy-egy pöttyre két-két elektront he
lyeznek, akkor -  fizikusként fogalm azva -  mesterséges 
„hélium atom ok” jönnek létre. Egy-egy kvantumpötty

3 Az IBM-gép valójában egy programozott impulzusokat dolgozó NMR 
berendezés, amelyben egy fluorozott (öt F atom, az F spinje a lényeg) 
szerves folyadékklaszter végzi az információ feldolgozását.
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„atom nak” ui. két elektronállapota van: az elektronok -  ta
szítás folytán -  ui. csak az átlósan ellentétes sarkokban he
lyezkedhetnek el. Ha azonban az egyik pöttyön átugratjuk 
az elektronokat a m ásik átlós állapotba, a változás -  a 
meglökött dom inósorhoz hasonlóan -  végigszalad a rend
szeren. Be lehet építeni elágazásokat, eltérő hosszúságú út 
után késleltetést je lentő  összefutásokat stb. így az ilyen 
m esterséges atomok állapotváltozásai akár a Boole-algeb- 
ra logikai függvényeit is képesek m egvalósítani. Sajnos, 
ez a rendszer is csak extrém  alacsony hőmérsékleten tud 
m űködni, mert a term ikus energia súlyos zajforrás.

Nanotechnológia -  más területeken

A nanotechnológia m egalapozását je lentették azok a -  
vizsgálati m ódszerekként indult, de preparatív m ódsze
rekké váló -  eljárások, am elyeket pl. pásztázó szondás 
módszerekként, atomi csipeszekként stb. ismerünk. Ezek
nek a jelentősége egy-egy kísérleti feladat m egvalósításá
ban óriási, hiszen egyes atom okat át tudunk így helyezni. 
Az eljárás azonban nem hogy tömeggyártásra, de kissoro- 
zatú reprodukcióra is alig alkalmas. A  ma kutatott m egol
dás, hogy a pásztázó szonda hegyén hoznának létre rende
zett tüske-erdőt (pl. nanocsövekből, 1. alább), amelyekkel 
egyidejűleg sok atom lenne áthelyezhető.

A nanotudom ány egyik ma divatos területe a szén „új” 
módosulataival (a Buckm inster Fuller építész hasonló héj
szerkezeteiről) fullerénnek elnevezett, pl. a hatvan szén
atom ot tartalmazó gömbbel, de talán még inkább a szén 
nanocsövekkel kapcsolatos. A mi érdeklődésünk az utób
biak felé akkor fordult, am ikor észleltük, hogy rendezett 
grafitba becsapódó, energikus nehéz ionok (Kr, Xe, U) 
nyomán akár 10 pm  hosszú nanocsövek is keletkeznek. A 
nanocső is a nanotechnológia izgalm as anyaga. „Szerke
zeti” anyagként a gyém ánt kiváló tulajdonságait mintázza. 
Funkcionális anyagként pl. lehet fémes vagy félvezető, 
aszerint, hogy milyen a falat alkotó széngyűrűk orientáci
ója. Kiváló elektronem itter is, és ezt a tulajdonságát k i
használó kijelzőt már ismertettek. H a a nagy mennyiség
ben való előállítása megoldódik, polim erekkel együtt kü
lönleges kom pozitok családjának lehet alapja. Nemrég 
m egvalósítottunk egy elm életileg korábban megjósolt je 
lenséget, nevezetesen, hogy az egyfalú nanocsövek, átm e
neti fém ek jelenlétében való hevítéssel elágazó csővé tud
nak alakulni [10] (5. ábra).

A biotudom ányok a nanotechnológiának mind modell
rendszereiként, m ind céljaként rendkívül fontos szerepet 
játszanak. Ez a következő, „Étlap” fejezetből is kiviláglik. 
Az élővilághoz a „biom im etika” stratégiájával közelítve, 
kimeríthetetlen lehetőségek látszanak. Hogy egyetlen pél
dát említsek: az E. Coli baktérium nak m indkét irányban 
100 000/min sebességgel forgó zászlóját egy, a sejtfalba 
épült nanom otor forgatja, am elyben nem elektronok, ha
nem protonok áram a játszik szerepet.

Az „étlap”

M ár a mikrotechnológiáknál is az emberi leleményességnek 
szinte határtalanságáról győződhettünk meg, a nanotech-
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5. ábra. Elágazó egyfalú szén nanocső. Hevítéssel, 
Cr jelenlétében állítottuk elő [6]

nológiáknál ez tovább szélesedik. Hadd újak ide példákat, 
amelyeket a téma böngészése közben találtam -  mint a nyil
vánosságnak szánt ötleteket (többek között a Sandia-nál):
• a kvantum kom puter fejlesztésének fő m otivációja ma 

még a kriptográfiából ered. Várható ui., hogy egy sok 
qubites rendszerrel a hírközlés „feltörhetetlen” kódjai is 
megfej thetők,

• a nanokristályos szerkezetek optikai em issziója új utakat 
nyit a nagysebességű hírközlésben,

• a napelemek hatásfoka jelentősen m egnövelhető nanoré- 
tegek és nanorudak beépítésével,

• a részecskék spinjére alapozott számítógépmemóriák sok 
nagyságrenddel megnövelik a tárolható adatmennyiséget,

• azon molekuláris eszközök, am elyek utánozzák, m odel
lezik az élő sejt m űködését, segítenek a betegségek diag
nosztizálásában és kezelésében,

• a nanoszerkezetű katalizátorok segítenek a légkör tisztí
tásában -  a napenergia közvetlen felhasználásával,

• az ionimplantációval előállított, szuperkönnyű alumínium 
kompozit tulajdonságai a legjobb acélokkal vetekszenek,

• az élő szervezetben is fellelhető molekula-rendszerek bio
szenzorként alkalm asak környezeti szennyezések detek
tálására, netán háborús körülmények között védekezésre.

További „globalogika”

A nanotechnológia ambíciója nem kevesebb, mint az, hogy 
alapvetően hozzájáruljon a Föld lakható voltának fenntartá
sához. Ezzel a céllal írta Drexler első, összefoglaló munká
ját a témáról [7]. E cél elérésének ui. talán egyetlen biztos 
módja, hogy minden termelési és fogyasztási folyamatot 
zárt ciklusokká konvertálunk. Ehhez adódik egyre parancso- 
lóbban, hogy mindezt minimális anyag- és a mainál jóval 
alacsonyabb fajlagos energiafelhasználással kell elérnünk. 
Még bizonyára van időnk, de a világ energiaigényének és a 
populációnak az aggasztó növekedése máris gondolkodásra, 
sőt, tettre késztet. Ma, de a XXI. században biztosan ez lesz 
az emberiség első számú problémája. A „Spaceship Earth” -  
ahogy a Földet ugyancsak Buckminster Fuller nevezte -  új 
kihívással néz szembe, ha a fejlődő országok egy főre jutó

energiafelhasználása 2050-re eléri az OECD országok mai 
értékét. Ez, tízmilliárd em ber esetében, pláne, ha az ezt 
igénylő gazdaság a könnyen elérhető barnaszénre alapozód
nék, már nehezen kiszámítható következményekhez vezet. 
Kivezető utat abban remélhetünk, hogy valamennyi techno
lógiánál igyekszünk az energiaszükségletet csökkenteni -  
és, amit lehet -  a megújuló forrásokra terelni.

A nanotechnológiának a m a m ég -  hangsúlyozom  -  tu
dományos fantasztikum nak ható terve az, hogy tanuljuk el 
az élővilágtól a DNS-alapú építkező technológia elveit, és 
ezt alkalm azzuk a szervetlen világban, bottom -up techno
lógiák formájában. Ha ez sikerülne, akkor az álom, am ely 
szerint hulladéktem ető „szem étdom b” -  lehetőleg m egúju
ló energiaforrásokból származó energia hatására -  alap
anyagforrássá alakul, megvalósulna.

A három tudom ány keresztútján ilyen víziók ejtik rabul 
a kutatókat.
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Ö S S Z E F O G L A L Á S

G yulai József: A nanotudomány helyzete

A cikk összefoglalja a nanotechnológia és az anyagtudomány kap
csolatát, a nanotechnológia mai területeit, néhány példán utal -  el
sősorban -  a szerző szakmai környezetének ilyen irányú kezdeti 
eredményeire, amelyek a pórusos szilícium fénykibocsátásával, 
szénnanocsövek előállításával és speciális módosításával, a mes
terséges szaglás eszközeinek megvalósításával kapcsolatosak.

[Magy. Kém. Lapja, 56, 169 (2001)] 

S U M M A R Y

J. Gyulai: Nanoscience

Review paper on research areas quoted as ‘nanotechnology’ 
including computing applications, self-organized chemical sys
tems and, briefly, on impact with biology. A comparison with 
microtechnologies (micromachining) is also given. Few exam
ples of results are also presented with an accent on achievements 
of the author’s group in this and similar fields, e.g., porous sili
con structure, Y-shaped single walled carbon nanotubes, and pel- 
listor development towards „artificial nose”.
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Csírázásstimulánsok: az ökológiai ismereteken alapuló 
növényvédelem ígéretes példája _______________

Bevezetés

A jelenleg elterjedt, meglehetősen önkényes, de a lényeget 
tekintve használható besorolás szerint első  generációs 
növényvédőszereknek a 40-es és 50-es években használt, 
nagy dózisban alkalm azott, sokszor em berre, állatra egy
aránt m érgező szereket, a kontakt herbicideket, poliklóro- 
zott szénhidrogén-típusú inszekticideket, nehézfém ve- 
gyületeket stb. tekintjük. M ásodik generációs peszti- 
cideknek nevezzük a 60-as és 70-es években kifejlesztett 
valamivel szelektívebb, rendszerint már szisztem ikus sze
reket, pl. foszfor-észtereket, karbam átokat stb.

A harmadik generációs szereket az jellem zi, hogy a ko
rábbiaknál még inkább szelektív, biológiailag erősen aktív 
vegyületek. Fontos tulajdonságuk, hogy az alkalm azó em 
berre, a háziállatokra, a többi haszonnövényre és általában 
az élővilág többi képviselőjére csaknem  teljesen ártalm at
lanok. A régi típusú hatóanyagoknál többnyire nagyság
rendekkel kisebb ún. „horm onális” (< 1 0 6 M) koncentrá
cióban hatásosak. Legtöbbször a korábbi szereknél jóval 
bonyolultabb felép ítésű , érzékeny szerkezetű  b io 
molekulák, am elyek a kívánt szelektív hatásuk kifejtése 
után a term észetben könnyen lebomlanak, illetve a term é
szet körforgásába könnyen beilleszkedő  ártalm atlan 
m etabolitokká esnek szét. M indezek m iatt a lehető legki
sebb ökológiai kockázatot jelentik: kifejezetten alkalm a
sak környezetkím élő növényvédőszer technológiák céljá
ra. Jellem ző e hatóanyagokra, hogy m ár a kifejlesztésük is 
kizárólag biológiai-biokém iai kutatások alapján sikerül
het, hiszen ezek a vegyületek m aguk is nagy bioaktivitású 
term észetes anyagok, vagy ilyen m odellek alapján kifej
lesztett hasonló tulajdonságú analogonok. Az ilyen típusú 
peszticidek mintájául szolgáló hatóanyagok tulajdonkép
pen olyan, az élővilágban régóta „jelzőanyagként” m űkö
dő biomolekulák, am elyek az élő szervezetek közötti in
terakciók különböző típusaiban m int kémiai „közvetítők” 
lépnek fel. A következőkben röviden kísérletet teszünk 
ezen hatóanyagcsoport osztályozására.

Egy bizonyos élőlényfaj egyetlen egyedén belül infor
mációt közvetítő endogén anyagok a hormonok (a görög 
szóból horm ao=„serkent” ), értelem szerűen növények ese
tében a jó l ismert növényi hormonok vagy fitohormonok 
[1, 2, 3, 4]. Különböző egyedek közötti interakciókat köz
vetítő anyagokat szemiokemikáliáknak nevezzük (a görög 
szemio=, je lez” szó alapján) [5]. Az azonos faj egyedei kö
zötti jelzőm olekulák neve ferom on  (a görög „ferein=át- 
visz” és „hormao=serkent” szavakból). Ilyen üzenetközve-
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titok jelenlegi ism ereteink szerint csak az állatvilágban for
dulnak elő [6]. A különböző fajok egyedei közötti interak
ciókat az allelopátiás szerek, vagy allelokemikáliák közve
títik (a szintén, görög „allelon=egymás közötti” szóból)
[7]. Ezek közé rendkívül sokféle típusú hatóanyag sorolha
tó, ide tartoznak ugyanis az állat-állat, növény-növény, ál
lat-növény, de szélesebb értelem ben az állat-mikroba és a 
növény-mikroba interakciók közvetítő anyagai is: teljesség 
igénye nélkül pl. piretroidok, fitotoxinok, fitoalexinek. A 
jelen összefoglaló tárgyát képező csírázásstimulánsok [8] 
szintén ide tartoznak, m int olyan allelopátiás szerek, am e
lyek a gazdanövények és növényi parazitáik között közve
títenek. E terület ismertetése egyben példaként is szolgál
hat a felsorolt egyéb területeken szintén m eglevő lehetősé
gekre, a hasonló „ökológiai indíttatású” növényvédelmi 
koncepciók felvetésére.

A növényi paraziták

A növényi paraziták, a gyom növények e rendkívül érde
kes sajátosságokkal rendelkező speciális csoportja elleni 
védekezés a növényvédő szakem bereket különleges fel
adat elé állítja, mert a hagyom ányos herbicidek különféle 
típusai, am elyek valam elyike a többi gyomnövény eseté
ben általában hatékony, ezeknél eredménytelen. A parazi
ta gyomnövények, noha m int a növényvilág képviselői a 
biológiából jó l ism ert autotróf szervezetek közé tartoznak, 
mégis a törzsfejlődés során élettanilag úgy módosultak, 
hogy parazita életm ódjukkal összefüggésben élettanilag 
részben, vagy teljesen heterotróf lényeknek tekinthetők. 
Részlegesen heterotróf képviselőik, am elyek tulajdonkép
pen részleges parazitáknak is nevezhetők, életük bizonyos 
szakaszában az autotróf növényekhez hasonlóan fotoszin
tézisre is képesek. A növényi paraziták életm ódjukkal ál
talában súlyosan károsítják, néha el is pusztítják a gazda
növényt (hőst plánt), amelyen élősködnek és eközben a 
nélkülözhetetlen tápanyagokat szívógyökereiken (hausto- 
rium) keresztül attól szívják el. A gazdanövény számos 
esetben fontos élelm ezési, illetve gazdasági növény.

Ezen gyom növények legism ertebb képviselőiként a tel
je s  paraziták  közül az Orobanche-fajok (vajvirág- vagy 
szádorgó-félék) és Cuscuta-fajok (aranka-félék), vagy pl. 
a Lauthrea squamaria  (vicsorgó), a részleges paraziták 
(holoparaziták) közül az Alectra-fajok  vagy pl. a Viscum 
album  (fagyöngy) és az Euphrasia-fajok (szemvidító-fé- 
lék) említendők.

A részleges paraziták közé tartoznak a trópusi és szubtró
pusi övezetben előforduló Striga-fajok (boszorkányfű-fé- 
lék). Utóbbiak okozzák abszolút értelemben a legnagyobb 
kárt, mivel Ázsia és Afrika trópusi és szubtrópusi vidékein 
több alapvető fontosságú élelmiszer növényt súlyosan káro-
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sítanak. Az étkezési cirok-fajok (Sorghum  vulgare, Sorghum  
b ico lo r) és a köles (P an icu m  m iliaceu m ) a legveszélyezte
tettebb haszonnövények, de gyakran okoznak a S triga-fa jok  
jelentős terméscsökkenést más gabonafajoknál is (kukorica, 
búza, rozs, árpa). Az ókor óta többször fordult elő olyan 
mértékű parazitafertőzés a szóban forgó övezetekben, amely 
éhínséghez vezetett (Észak-Afrika, Elő-Ázsia).

A védekezés a növényi paraziták ellen rendkívül nehéz, 
életmódjuk miatt ugyanis a többi gyomnövény ellen haté
kony herbicidek ellenük alig használhatók, mert röviddel 
kikelésük után a szívógyökereiken keresztül szervezetük 
elválaszthatatlanul összekapcsolódik a gazdanövénnyel és 
néhány kivételtől eltekintve csak azzal együtt pusztíthatok 
el. További nehézséget okoz, hogy a növényi paraziták 
szinte mindegyike nagyszámú apró magvakat tartalmazó 
termést hoz, amelyek a talajban gyakorlatilag észrevehe
tetlenek és szinte minden herbicidnek ellenállnak (kivéve 
a talaj fertőtlenítő jellegű beavatkozásokat, pl. a termőré
teg átégetése stb.). A magok 20-30 évig is életképesek és 
pl. a szél révén igen nagy területen képesek szétszóródni, 
megfertőzve a mezőgazdaságilag legfontosabb trópusi és 
szubtrópusi gabonatermő vidékeket.

A parazita gyomnövények további speciális sajátossága, 
hogy magvaik kizárólag a nekik megfelelő gazdanövény 
közelében (ez néhány mm-től néhány cm-ig terjedő távol
ságot jelent) csíráznak ki. A kutatók régóta sejtik, hogy en
nek magyarázata csak az allelopátia jelensége lehet, amely 
lényegében nem más, mint egy, a hormonválaszhoz hason
ló szelektív válasz, amelyet a parazita ad a gazdanövény 
által rendkívül kis, un. hormonális (10"6 M) koncentráció
ban kibocsátott hatóanyag megjelenése esetén. A ható
anyag lehet pl. egy, a gazdanövény számára szükségtelen, 
felesleges metabolit, amely gyökérizzadmányként kerül a 
talajba. A növényi parazita a törzsfejlődés során, megma
radása érdekében fejlesztette ki azt a képességét, hogy csak 
ennek a speciális hatóanyagnak hatására csírázik ki, majd 
haustoriumai révén „megtalálja” a számára fontos gazda
növényt, ahhoz kapcsolódik és tőle elszívja a tápanyagot.

Az említett kutatók sejtésének beigazolódására évtize
deket kellett várni és csak az izolálási és szerkezetkutatá
si módszerek hatékonyságának jelentős javulásával vált 
lehetővé az első ilyen allelopátiás hatóanyag azonosítása.

A S tr ig a -fa jo k  csírázásának vizsgálatával az említett sej
tés igazolása céljából a háború utáni évektől kezdődően 
Angliában Johnson  és munkatársai foglalkoztak [9]. Rövid 
idő alatt sikerült bebizonyítaniuk, hogy léteznie kell egy, a 
csírázást megindító faktornak, izolálniuk azonban nem si
került [10, 11], mivel abban az időben a még nem elég ha
tékony és érzékeny módszerek ezt nem tették lehetővé.

Az első csírázásstimuláns, a sztrigol felfedezése

A helyzet alapvetően megváltozott, amikor az 50-es évek 
második felében az addig csak az Óvilágban észlelt S triga -  
fa jo k  -  a szigorú karantén-intézkedések ellenére -  váratla
nul megjelentek az Egyesült Államok atlanti partvidékének 
szubtrópusi övezetében és az ottani, teljesen védtelen ültet
vényeket kezdték hirtelen nagymértékben károsítani [12].

A fellépett nagy gazdasági veszteségek miatt az Egyesült 
Államok Mezőgazdasági Minisztériuma azonnal beindított 
egy kutatási programot a S tr ig a -probléma vizsgálatára [12, 
13], amelynek keretében viszonylag rövid idő alatt sikerült 
C ookn ak  és munkatársainak izolálniuk a S tr ig a -fa jo k  csírá
zását stimuláló faktort a gyapot (G o ssyp iu m  h irsu tu m ) gyö
kérkivonatából [13]. Megállapították az összegképletét, 
amely azonosnak bizonyult a gibberellinsav (2) összegkép
letével (C19H220 6), IR, NMR és MS spektruma, valamint 
kémiai viselkedése alapján azonban azzal ellentétben nem 
karbonsavnak, hanem egy lakton-struktúrát is tartalmazó 
alkoholnak bizonyult. Éltek a felfedező jogával és a 
norditerpenoid-típusú alkoholt sztrigolnak nevezték el [13]. 
Néhány év múlva azután sikerült szintén C ookn ak, vala
mint C o g g o n n a k  és munkatársaiknak a sztrigol (1) pontos 
szerkezetét és relatív konfigurációját meghatározniuk rönt
gendiffrakciós analízis útján [14], továbbá az izolált és azo
nosított szerkezetű stimulánssal sikerült a S tr ig a  lu tea  mag
vait 10 M koncentrációban 50%-osnál nagyobb arányban 
csírázásra késztetniük [14] (7. ábra).

I. ábra. A sztrigol (X) és gibberellinsav (2) szerkezete

A sztrigol felfedezésével és izolálásával újfajta nagyhatá
sú hatóanyag került a kutatók kezébe, amely a növényi pa
raziták elleni védekezést forradalmasította. Nyilvánvalóvá 
vált ugyanis, hogy a stimulánst kijuttatva a S tr ig a  maggal 
fertőzött talajba, a parazita magvai még a haszonnövények 
elvetése előtt kicsíráztathatók és a kikelt Sír/ga-növények 
könnyedén elpusztíthatok, vagy gazdanövény hiányában 
életképtelenek lévén, önmaguktól elpusztulnak. Ily mó
don rövid idő alatt Síríga-mentesíthetők a fertőzött termő
földek.

Miután az izolált sztrigol mennyisége kizárólag az azo
nosításra és szerkezetvizsgálatra, továbbá néhány biológi
ai tesztre volt elegendő és az izolálás nagyobb tételben 
gyakorlatilag megvalósíthatatlannak bizonyult, a továbblé
péshez meg kellett oldani a sztrigol szintetikus előállítását.

Újabb stimulánsok felfedezése

A sztrigol izolálása óta eltelt közel három évtizedben az 
izolálási módszerek nagymértékű fejlődésével, továbbá a 
HPLC, HPLC-MS technikák érzékenységének növekedté- 
vel a gazdanövény-parazita allelopátiás kapcsolat fino
mabb felderítésére is lehetőségek nyíltak. Sikerült kiderí
teni, hogy a gyapot (G o ssy p iu m  h irsu tu m ) a S tr ig a -fa jo k  
számára nem is igazi gazdanövény, a S tr ig a  nemzetségbe
li paraziták valódi gazdanövényei az étkezési cirok-fajok 
(Sorghum  vu lg a re  és S orgh u m  b ic o lo r ) , továbbá a köles
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(P a n icu m  m ilia c e u m ) és a kukorica (Z ea  m a y s) [15, 16, 
17]. Ez a megállapítás elsősorban a legveszélyesebb kár
tevőknek számító S tr ig a  a s ia tic a  és S tr ig a  h erm o n th ica  
esetében érvényes [15, 16, 17, 18]. E vizsgálatokkal pár
huzamosan a sztrigolon kívül más csírázásstimulánsokat 
is sikerült izolálni. így a szorgoleont (3) [19, 20], amely
ről eleinte azt gondolták, hogy az étkezési cirok és S tr ig a -  
fa jo k  allelopátiás kapcsolatában ez a primer stimuláns [19, 
20, 21]. Később ez a feltevés megdőlt és bebizonyították, 
hogy mégis a sztrigol az elsődleges faktor [15, 16, 17, 18, 
22]. Viszont a tehénborsó (V igna u n g u icu la ta ), mint gaz
danövény és a S tr ig a  g e sn e r io id e s , mint parazita kapcso
latot a szorgolakton (4) közvetíti [17, 23] (2. á b ra ). Leg
újabban izolálták az alektrolnak (5) nevezett, szintén ro
kon szerkezetű stimulánst, amely még a szorgolaktonnál 
is aktívabbnak bizonyult az említett allelopátiás kapcso
latban [18], valamint az A le c tra  v o g e li i (egy más típusú 
parazita) és a tehénborsó kapcsolatában, továbbá az 
orobancholt (6), amely az O ro b a n ch e  m in o r és a bíbor he
re (T rifo lium  p ra te n se )  között közvetít [20].

2. ábra. A szorgoleon (3), a szorgolakton (4) az alektrol (5) 
és az orobanchol (6) szerkezete

A biológiai kutatásokat több kutatócsoport jelenleg is 
folytatja, tehát távolról sem tekinthető lezártnak ennek az 
igen érdekes területnek a biológiája.

Röviden szót kell ejteni a növényi paraziták felsorolása
kor említett többi kártevőről is, közöttük elsősorban az 
O ro b a n ch e  nemzetségbeli szádorgó- vagy vaj virág-félék
ről. Teljesség igénye nélkül említve néhányat, közéjük tar
tozik a Közel-Keleten legnagyobb károkat okozó O ro 
b a n ch e a e g y p tia c a  és O ro b a n ch e ra m o sa , amelyek számos 
fontos zöldségfélét károsítanak, továbbá az O roban ch e cre- 
n a ta , a hüvelyesek kártevője és az O ro b a n ch e c e m u a  (ná
lunk O roban ch e cu m an a  néven ismerik), amely a naprafor
gó igen veszélyes kártevője [25]. Csírázásuk 
biológiai mechanizmusa nagyon hasonló a 
S tr ig a -fa jo k éhoz, de az O ro b a n ch e-fa jd k  pri
mer stimulánsát nem sikerült ezideig megtalál
ni. Ugyanakkor, amint arról a következőkben 
még szó lesz, több szintetikus sztrigol-analo- 
gon az O robanche-fa .]ck esetében is hatásos 
csírázásstimulánsnak bizonyult [24].

Mindezek alapján elmondható, hogy az 
ezideig elvégzett kutatások szerint a parazita

gyomnövények e két legfontosabb csoportja, a Striga- és az 
O robanche-fajok, amelyek mértékadó becslések szerint a tró
pusi és szubtrópusi övezetekben legkevesebb 400 millió em
ber élelmezését folyamatosan veszélyeztetik [26], nagymér
tékben hasonló biológiai mechanizmus alapján végzik élette
vékenységüket és ennek során parazita kártételüket. Ennek a 
közös biológiai mechanizmusnak lényeges eleme az említett 
allelopátia, amely nagyhatékonyságú kémiai jelzőanyagok út
ján történő közvetítésen alapszik. A megtalált hatóanyagok -  
úgy tűnik, ezidő szerint a leghatásosabb -  biológiai megalapo
zottságú védekezés lehetőségét adják a növényvédő szakem
berek kezébe. Ezen rendkívüli szelektivitásé és nem termé
szetidegen hatóanyagok, illetve analogonjaik alkalmazása ré
vén a védekezés más módszereknél sokkal gazdaságosabbnak 
és főleg környezetkímélőbbnek ígérkezik.

A sztrigol szintézise

Felismerve, hogy milyen jelentőségű felfedezés volt a nö
vényvédelem jövője szempontjából a sztrigol megtalálása és 
azonosítása, továbbá, hogy természetes forrásból még a to
vábbi biológiai tesztekhez elegendő stimulánshoz sem jut
hatnak a kutatók, a szerkezet azonosítása után szinte azonnal 
két szintetikus kutatócsoport is nagy lendülettel hozzálátott 
a sztrigol szintéziséhez. Mialatt az angliai Cambridge-ben 
R a p h a el és munkatársai a sztrigol felépítésére mindjárt két 
úton is elindultak, az Egyesült Államokbeli Wisconsini 
Egyetemen Madisonban Sih és csoportja látott munkához. 
Előközleményeik a szintézisről közel egyidőben jelentek 
meg [27, 28], majd a részletes közlemények is csupán cse
kély időkülönbséggel követték egymást [29, 30].

Mindkét kutatócsoport a legkézenfekvőbb konvergens 
megközelítést választotta annak megfelelően, hogy a 
sztrigol molekula két szerkezeti elemre bontható: a triciklu- 
sos lakton-részre (ABC) és a butenolid-részre (D), ezért kü- 
lön-külön többlépéses szintézissel felépítették a két mole
kularészt, majd azokat összekapcsolták. Noha egymástól 
teljesen függetlenül dolgoztak, majdnem azonos módon ol
dották meg a kapcsolást: a triciklusos lakton formilezett (8) 
származékát dipoláris aprotikus oldószerben, vízmentes ká
lium-karbonát jelenlétében kapcsolták össze a butenolid- 
rész bróm-származékával (3. á b ra ). Ily módon kizárólag a 
szükséges E-izomer 2’-epimeijeinek keverékéhez jutottak, 
amelyeket oszlopkromatográfiásan választották szét.

A két csoport saját eljárást dolgozott ki a kapcsoláshoz 
szükséges brómbutenolid-származék előállítására, amely 
egyébként ismert vegyület [31]. A másik kapcsoló kompo
nens, a triciklusos hidroximetilén-lakton (8) előállítását

3. ábra. Az ABC és D molekularészek összekapcsolása 
a: NaH, HCOjM e, éter, 24h; b: 2-metil-4-bróm-but-2-enolid, K2C 0 3, HMPTA
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o omindkét kutatócsoport 7 Claisen-típusú 
formilezésével végezte [27, 28, 29, 30].
A kiindulási triciklusos lakton (7) szinté
zisére R aph ael csoportja két reakciósort 
is kidolgozott [28, 29], egyrészt 2,2- 
dimetil-ciklohexanonból (9), másrészt 
ciklopent-2-enonból (10) kiindulva, Sih  
és munkatársai viszont az illatszeripari 
alapanyagként jól hozzáférhető citrálból 
(12) valósították meg 7 szintézisét [27,
30] (4. é s  5. ábra).

Sih és csoportja megoldotta a racém 
triciklusos hidroxilakton (7) enan- 
tiomerjeinek elválasztását is, így ők a 
természetes sztrigollal mindenben 
azonos terméket kaptak a szintézisük 
végén és egyidejűleg megkapták a ter
mészetes sztrigol további két optikai 
izomerjét is [27, 30].

A bochumi Ruhr Egyetemen W elzel 
és munkatársai a sztrigol triciklusos 
hidroxi-lakton intermedierjének (7) 
enantioszelektív szintézisét dolgozták 
ki [32, 33].

A R a p h a e l-féle szintézis kiinduló 
vegyületét, a 2,2-dimetil-ciklohexán- 
2-ont (9) és almasavat felhasználva 
megoldották az optikailag aktív 13 
hidrindánecetsav szintézisét, amely a 
kívánt triciklusos hidroxi-laktonná 
((+)-7) volt alakítható (6. á b ra ).

A fenti szintézisvizsgálatokkal egyi
dejűleg a Budapesti Műszaki Egyetem 
Szerves Kémiai Technológia Tanszé
kén módszert dolgoztak ki a R a p h a e l 
és S/Tt-féle szintézisben egyaránt 
kulcsintermedier hidrindánecetsav 
előállítására (11): sikerült az R a p h a e l-  
féle szintézisutat több módosító lépéssel „konvergenseb
bé” tenni és egyben ciklohexén származékokra is kiter
jeszteni. Az eljárás lehetővé tette a sztrigol egy sor szer
kezeti analogonjának előállítását [34, 35, 36] (7. ábra).

Sztrigol analogonok szintézise

A továbbiakban röviden meg kell emlékezni a több mint két 
évtizede folyó, a sztrigol egyszerűbb szerkezetű analogon- 
jainak szintézisére irányuló kutatásokról. Feltételezve, hogy 
az E-geometriájú enoléter-híd megtartásával jóval egysze
rűbb dilaktonok is hatásosak lehetnek a S tr ig a  és

O roban ch e  nemzetségbeli növényi paraziták csírázásának 
stimulálására, először az angliai Brightonban, a Sussex-i 
Egyetemen Johnson  és  munkatársai [37, 38], továbbá C ook  
és munkatársai [39], majd később a hollandiai Nijmegen-i 
Egyetemen Z w an en bu rg  és csoportja [40, 41, 42, 43] szin
tetizáltak egyszerűbb szerkezetű sztrigol analogonokat. A 
nagyszámban előállított analogonok közül leghatásosabb
nak 14 és 15 vegyületek (8. á b ra ) bizonyultak, bár még 
mindig nagyságrendekkel maradt el hatásuk a sztrigolétól.

Z w a n e n b u rg  és munkatársai részletes, valamennyi 
sztereoizomerre kiterjedő csírázási teszttel igazolták, hogy 
a hatás szempontjából elengedhetetlen a CD szerkezeti

o

10

4. ábra. Triciklusos lakton szintézise Raphael módszerével

a: 1. THPOCH2O C L i, THF, 2. MeOH, H2S 0 4, 3. M eSO ,H, P20 5>; b: 1. (C 0 2Et)2, NaH, 2. 
BrCH2C 0 2Me, 3. MeOH, NaOMe, 4. NBS, AIBN, 5. AgOAc; c: 1. NaOH, 2. HC1, 3. D1BAH; 

d: 1. 5-nitro-pentán-2-on, i-Pr2NH, 2. p-TsOH, benzol, 3. NaOMe, MeOH, TiCl3, NH4AcO; 
e: 1. (CH2OH)2, p-TsOH, benzol, 2. LiM e2Cu, éter, 3. M eO M gC 02Me, DMF,

4. BrCH2C 0 2Me, K2C 0 3, aceton, 5. 0 2, DME, 5% H2S 0 4,; f: D1BAH

5. ábra. Triciklusos lakton szintézise Sih módszerével

a: 1. PhNH2, 95%H2S 0 4, 2. izomerek elválasztása; b: 1. PtO j/O j, heptán, 2. Mel, K2C 0 3, aceton, 
3. Br2, hv, CHC13, 4. N aH C 03, H20 ;  c: C r0 3, H2S 0 4, aceton; d: 1. MCPBA, CH 2C12, 2. pirrolidin, 
éter; e: 1. C r0 3, H2S 0 4, aceton, 2. Mel, K2C 0 3, aceton; f: NBS, CC14, hn; g: 1. NaOMe, MeOH, 

CH2(C 0 2Me)2, 2. AcOH; h: 1. BrCH2C 0 2Me, THF, K2C 0 3, 2. 6N HC1, AcOH; i: DIB AH

a: 30% H20 2, CH2C12, Ph2Se2 8. ábra. A leghatásosabb sztrigol analogonok
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7. ábra. A BME Szerves Kémiai Technológia Tanszék kutatóinak konvergens szintézise 

R 1, R2 = H, CH3, R = CH3, C2H5, n,m = 1,2

9. ábra. Zwanenburg és munkatársainak enantioszelektív szintézise

a: 1. ciklopentadién, 2. Li(OtBu)3AlH, THF; b: 1. 1-mentol, p-TsOH, benzol, 2. izomerek elválasztása; 
c; 1. TFA, 2. SOClj, piridin; d: 1. 18, KOtBu, DMF, 2. izomerek elválasztása; e: o-diklórbenzol, reflux

rész és az azt összekötő E-geometriájú enoléter-híd. Ezen 
kívül azt találták, hogy a sztrigol AB elemének szerkezete, 
gyűrűtagszáma kevésbé lényeges a hatás szempontjából, 
mint a D-gyűrű 2’-szénatomjának konfigurációja, amely
nek a sztrigoléval azonosnak kell lennie. Ezenkívül 
Z w an en bu rg  és munkatársai molekuláris biológiai mecha
nizmust javasoltak a hatás értelmezésére, amely receptor 
szintű magyarázatot ad az utóbbira [44]. A receptor nukleo- 
fil centrumának szerepével szemléletesen igazolható elmé
letük, míg a Lynn és munkatársai által javasolt redox- 
mechanizmust középpontba állító magyarázat, amely a ko
rábban említett szorgoleon (3) alapvető jelentőségét hang
súlyozza [19, 20, 45], idővel nem bizonyult helytállónak.

Z w a n en b u rg  és csoportja a D-gyűrű 2’-helyzetének a 
természetessel azonos konfigurációját enantioszelektív 
szintézissel alakította ki. Módszerük lényege, hogy cit-

rakonsavanhidrid (16) és ciklopen
tadién Diels-Alder-adduktja regio- 
és diasztereoszelektív módon redu
kálható komplex fémhidriddel. Az 
így nyert laktol (17) diasztereomer 
mentil acetáljait kristályosítással 
választották szét. A szelektivitást 
biztosító molekularészt a szintézis 
végén retro-Diels-Alder-reakció- 
val távolították el [46, 47, 48, 49] 
(9. á b ra ) .

Legújabban W elzel és munkatársai 
is jelentős eredményeket értek el a 
szóbanforgó 2’-es aszimmetriacent
rum enantioszelektív kialakítására 
irányuló kutatásaik során [50, 54].

Szintén az elmúlt években sike
rült megvalósítani Z w a n en b u rg  és 
M ó r i csoportjának a sztrigol legje
lentősebb természetes analogonjá- 
nak, a szorgolaktonnak (4) enan
tioszelektív szintézisét [49, 51].

Jelenleg a sztrigol harmadik ter
mészetes analogonja, az alektrol (5) 
pontos szerkezetének felderítése 
foglalkoztatja a kutatókat [52, 53], 
azonban egyértelmű eredmény még 
nem született.

A korábban említett jelentős hatással rendelkező, egy
szerűbb szerkezetű sztrigol analogonok mezőgazdasági 
bevezetéséhez legközelebb Z w a n en b u rg  és csoportjának 
eredményei állnak, de még több gyakorlati probléma vár 
megoldásra a szabadföldi kísérletek során [49].

Köszönetnyilvánítás: a szerzők köszönetüket fejezik ki 
az OTKA pénzügyi támogatásáért (F7502).
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Ö S S Z E F O G L A L Á S

Á rv á i G éza  -  K á d a s  Is tvá n : Csírázásstimulánsok: az 
ökológiai ismereteken alapuló növényvédelem ígéretes 
példája

A szerzők dolgozatukban az ökológiai ismereteken alapuló 
növényvédelem egy megvalósításhoz közel álló példáját, az 
allelopátiás csírázásstimulánsok alkalmazását mutatják be. 
Ezen vegyületek igen hatékonyan vethetők be a trópusi és 
szubtrópusi övezetekben jelentős károkat okozó növényi 
paraziták, a Striga és Orobanche nemzetségbe tartozó kár
tevők ellen. A közlemény rövid ismertetőt nyújt a ható
anyagok felfedezéséről, kémiai szintézisükről és a mező- 
gazdasági alkalmazásukat célzó előrehaladott kutatásokról.

[Magy. Kém. Lapja, 56, 174 (2001)]

S U M M A R Y

G. Á r v á i  -  I. K á d a s :  Germination Stimulants: a 
Promising Example for Plant Protection Based upon 
Ecological Studies

The authors present the use of gemination stimulants 
against parasitic weeds belonging to the genera Striga and 
Orobanche, which cause significant damages in the tropi
cal and subtropical areas. The application of these stimu
lants is a promising example for the plant protection 
founded on ecological studies. The paper gives a short 
account on the discovery, chemical synthesis and the 
advanced research aiming their agricultural use.
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Pilsum -  „új” név a tellúr szinonimalistáján

Bevezetés

Mint ismeretes, az először erdélyi, illetve magyarországi ér
cekben felismert tellúmak három „felfedezője” is volt [1]. 
F ranz Joseph  M ü ller , nagyszebeni montanisztikai szakem
ber 1783-85 közt publikált részletes kísérletsorozatával va
lószínűsítette az új elem létét. M artin  H einrich  K lapro th  ber
lini vegyész ezt további kísérletekkel igazolta, melyek ered
ményét 1798-ban ismertette a berlini tudományos akadémi
án. K lapro th  publikációi tették az egész tudományos világ 
előtt ismertté és elfogadottá a tellúrt. K ita ib e l P á l, a pesti 
egyetem kémiai és botanikai tanszékének adjunktusa idő
közben szintén valószínűsítette az új elem létezését, de fel
fedezését nem jelentette meg, és az csak a K la p ro th ta l foly
tatott prioritási vita nyomán kapott nagyobb nyilvánosságot.

M ü lle r  nem adott nevet az általa felismert új félfémnek, 
hanem „problematikus fém”-nek titulálta. A névtelen 
anyagot először (1796-ban) R ic h a rd  K irw a n  ír vegyész és 
mineralógus keresztelte el, mégpedig szilvanitnak (s y l- 
va n ite ). A „problematikus fém” a ma is használatos tellúr 
nevet K la p ro th tó l kapta. Mostanáig nem volt ismeretes, 
hogy K ita ib e l is nevet adott az új elemnek, hiszen az álta
la alkotott p ilsu m  nevet kizárólag saját feljegyzéseiben 
használta (még a vizsgálati eredményeit összefoglaló -  
1796-ban K la p ro th  kezében megfordult -  kéziratában sem 
említette meg). Ezen új adalék ismertetése kapcsán rövi
den foglalkozunk a tellúr fentebb említett további szinoni
máinak történetével is.

Egy problematikus fém (metallum problematicum)

Az 1760/70-es évek fordulóján jelentek meg először hírek 
az ásványtani szakirodalomban egy különös facebányai 
aranyércről. Mivel sokan azt hitték, hogy benne az arany 
antimonnal ötvöződött, antimonos aranykovand (a n tim o - 
n ia lisc h e r  G o ld k ie s ) néven emlegették, de facebányai 
fehéraranyércként (F a c e b a je r  w e is s e s  G o ld e rz ) is ismert 
volt. A n ton  R u prech t, a selmeci akadémia professzora is 
termésantimonnak határozta meg a „számára oly paradox
nak tűnő ércet” [2]. M ü lle r  így R u p rech tte l vitázó cikkei
nek címében „állítólagos termésantimon”-nak (v e rm e in te r  
g e d ie g e n e r  S p ie sg la sk ö n ig ) aposztrofálta az általa egysze
rűen „problematikus ásványaként {p r o b le m a tis c h e s  
M in era t) elkönyvelt anyagot [3-6]. M ü lle r  az új fém elne
vezésével sem bajlódott sokat, azt is „problematikus 
fém”-nek hívta. De ezt is csak a neki B erg m a n tó l küldött 
levél vo tre  m é tá i p ro b le m a tiq u e  kitételéből [6], illetve a 
korabeli szakirodalom egybehangzó közléseiből tudjuk, 
mert M ü lle r  maga ezt a kifejezést sem használta cikkei
ben. A rejtélyes ásványt ezután paradox, illetve problema
tikus arany (au ru m  p a ra d o x u m , au ru m  p ro b lem a ticu m )  
néven is emlegették.

* MTA Ásvány- és Kőzettár, 1431 Budapest, Pf. 137.

PAPP GÁBOR*

Szilvanit, szilván(ium)

Nemzetközi nevezéktani előírások és bizottságok híján e 
korban gyakori volt, hogy az ásványokat -  akár minden
nemű vizsgálat nélkül is -  átkeresztelték. Az 1790-ben 
B orn  által még mindig csak ismeretlen fémként (m é tá i 
incon n u ) említett [7] anyag sem maradt sokáig névtelen. 
1796-ban megjelent R ic h a rd  K irw a n  (1733-1812) ír ve
gyész és mineralógus új ásványtanának második kötete
[8], amely M ü lle r  kísérleti eredményeit már szilvanit (s y l- 
v a n ite ) címszó alatt ismertette. „Ezzel a névvel jelölöm a 
facebányai (Facebay) félfémet, amelynek eddig még nem 
adtak nevet, bár nyilvánvalóan különbözik minden egyéb 
ismert fémes anyagtól” -  írta K irw a n . Amint kifejtette, a 
név az ásvány erdélyi (Transylvania) lelőhelyére utal.

A sy lv a n ite  nevet K irw a n tó l eleinte egyes német (pl. 
W erner), illetve francia szerzők (pl. B ro ch a n t) is átvették 
(S y lva n , illetve sy lv a n e  alakban, tekintettel arra, hogy az 
-it(e) végződést akkoriban kezdték már kizárólagosan az 
ásványoknál alkalmazni). Latinosítva is szerepelt sy lv a n i-  
u m kén t (pl. [9]). Az egyik leghíresebb korabeli ásványta
ni szaktekintély, W erner, még rendszertanának 1817-ben 
kiadott utolsó változatában is a S ilva n  nevet használta 
[10], de a tellúr elnevezés csakhamar teljesen uralkodóvá 
vált. Magát a szilvanit terminust azonban L o u is -A lb e r t  
N e c k e r  svájci mineralógus 1835-ben más tartalommal -  a 
korábban írásércnek (S c h r ifte r z , a u ru m  g ra p h icu m  stb.) 
hívott ásvány elnevezéseként -  újjáélesztette [11]. A szil
vanit új értelme tulajdonképpen annak köszönhető, hogy -  
mint azt az 1700-as évek végén is sokan megtették -  
N e c k e r  összekeverte a terméstellúrt az „írásérccel”. Bár a 
névválasztás voltaképpen tévedésen alapul, a szilvanit ma 
is ezen utóbbi ásvány érvényes neve.

Tellúr

Bár K irw a n  ásványtanának német fordítása csak 1798 má
sodik felében jelent meg [12], K la p ro th  ettől még ismer
hette a szilvanit nevet az angol kiadásból. Ha így volt, ak
kor is nyilván egyetértett egy bécsi barátjával, aki kifogá
solta az elnevezést, mondván, hogy „a derivációt igen 
rosszul végezték el, mert inkább erdei mint erdélyi fémre 
(m eh r ein  W a ld m eta ll a ls  ein  S ieb en b ü rg erm e ta ll) enged 
következtetni, és a helyekről történő névadások a legke
vésbé sem helyeslésre, illetve követésre méltók, különös
képpen, ha erre az új fémre Erdélyen kívül rátalálnának, 
jóllehet ez még nem történt meg” [13]. Egy biztos, hogy 
K la p ro th  új nevet adott a fémnek, mégpedig „a vén föld
anyától kölcsönzött tellúr (Tellurium) nevet” [14]. Ennek 
végső forrása a latin Tellus szó, amely „a Földet és azon lé
nyeket [jelöli], amelyek nekik köszönhetik a létüket” [15].

K la p ro th o t a névadásban nyilván az az elv vezette, ame
lyet a titán keresztelője kapcsán kifejtett: „ha egy új ásvá
nyi anyagnak nem lehet valamely sajátos tulajdonságára
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utaló nevet találni (...), jobbnak tartok olyan elnevezést vá
lasztani, amely önmagában semmit sem mond, követke
zésképp semmilyen téves képzetnek nem ad alapot. Emiatt 
a jelenlegi fémes anyag nevét, hasonlóképpen mint az urá
niumnál megtörtént, a mitológiából (...) kölcsönzőm” [16].

A földérctől az irányig

A magyar természettudományi nyelvújítás korában termé
szetesen a tellúr sem kerülhette el végzetét, magyar nevet 
kerestek neki is. A s ilva n iu m o t K o v á ts  M ihály, a kémiai és 
ásványtani műnyelv buzgó gyarapítója nemes egyszerűség
gel „erdélyiének magyarította, a te llu riu m  pedig „földére” 
lett [17]. Ezt S ch u ster  J á n o s a maga rendszere szerint „föl- 
dany”-ra javította”, végül a B u gát P á l nevével fémjelzett 
terminológiában az “irány” nevet ötlötték ki a számára [18]. 
A tellúmak e számos korabeli tankönyvben használt rossz 
magyar nevét az írásérc (S ch rífte rz , szilvanit) ihlette.

Pilsum

A legutolsónak ismertetendő név voltaképpen időrendben 
az első egyedi elnevezés, amelyet az új fém kapott. Eddig 
azonban senki sem tudott róla, mert megalkotója, K ita ib e l  
P á l csak saját használatú feljegyzéseiben írta le, melyek a 
Magyar Természettudományi Múzeum Tudománytörténe
ti Gyűjteményében őrzött kéziratai közt találhatók [19],
[20]. K ita ib e l a nagybörzsönyi (deutschpilseni) tellúrtar- 
talmú érc -  korabeli nevén molibdénezüst -  vizsgálata so
rán fedezte fel az új elemet. Az említett feljegyzések zöm
mel e vizsgálatokra vonatkoznak. (Az első kézirat ezen kí
vül -  egyebek mellett -  a napraforgóolajjal és a debreceni 
szappannal stb. végzett kísérletekkel kapcsolatos adatokat 
is tartalmaz. Egy levélfogalmazványából tudjuk, hogy 
K ita ib e l e témákkal a nagybörzsönyi ásvánnyal közel egy 
időben foglalkozott [21].) A jegyzeteket a K ita ib e l által a 
„molibdénezüstről” írt és E stn e r  abbénak Bécsbe küldött 
tanulmánnyal [22] összehasonlítva feltűnő, hogy az ás
ványt bennük -  a tanulmány szóhasználatától eltérően -  
nem a M in e ra l, hanem a latin szövegrészekben a p ilsu m , 
a németekben a P ilse n  kifejezés jelöli. A feljegyzések ala
posabb átnézése után nyilvánvalóvá vált, hogy a lelőhely 
nevéből megalkotott p ilsu m  (P ilse n ) terminus nem pusz
tán az ásványra vonatkozik, hanem ez a benne felfedezett 
új fém K ita ib e l által adott neve is.

Az ásványt K ita ib e l ugyanis jegyzeteiben P ilse n e rz-  
ként, vagyis a „pilsen” érceként említette, nem pedig 
P ilsn e re rzk é n t, azaz pilseni ércként. Ezenkívül a feljegy
zésekben a C a lx  P ils i, illetve P ilse n k a lk  (azaz „pilsen- 
mész”) kifejezéseket is használta, mészen pedig ekkori
ban a fémek nem fémes megjelenésű vegyületeit (oxidok 
stb.) értették.

Az ásvány egyébként nyilván azért szerepel szintén p i l 
su m , illetve P ilse n  néven, mert K ita ib e l ezüsttartalmú ter
mésfémnek gondolta (amelyet ugyanúgy szokás elnevez
ni, mint magát az elemet). Ezt nemcsak E stn e m e k  küldött 
tanulmánya bizonyítja („ d a s  M e ta ll  in d ie se m  M in e ra l in  
g e d ie g e n e m  Z u sta n d e  s e y ”), hanem későbbi publikációi és

mkl

kéziratai is, am elyekben a nagybörzsönyi ásvány mint 
Tellurium argento dives [23], silberhältige Tellur [24], il
letve Tellurium argentiferum  [25] szerepel.

Zárszó

René-Just Haüy, nagy francia m ineralógus és krisztallog- 
ráfus az 1800-as évek elején még úgy vélte, hogy „a tellúr 
név, am ellyel Klaproth  helyettesítette a szilvanitot, fele
désbe meríttette, hogy M ülleré  volt a kezdem ényezés” 
[26]. A mai kém iai kézikönyveket elővéve vagy az inter
neten böngészve tapasztalhatjuk, hogy ez a megállapítás 
tévesnek bizonyult, és többnyire M idiért tartják számon a 
tellúr felfedezőjeként. A Kitaibel által adott pilsum név 
nem  kerül be nagybetűkkel a kém iatörténet lapjaira, de 
sorsa a m agyar tudom ány szám ára feltétlenül tanulságokat 
hordoz. M egmutatja, hogy e tájon mindig éltek olyanok, 
akik m ostoha viszonyok közt is nem zetközileg szám otte
vőt alkottak, de figyelm eztet is arra, hogy sokszor nem sá
fárkodunk elég jó l m eglévő eredm ényeinkkel sem.
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Papp Gábor: Pilsum -  „ú j”  név a tellúr szinonimalistáján

Az új elem első leírását Müller közölte 1784/85-ben, de cikkei
ben nem adott nevet a „problematikus fémnek”. Később (1796- 
ban) Kirwan szilvanitnak (sylvanite) nevezte el, erdélyi 
(Transylvania) lelőhelyére utalva. Klaproth 1798-ban teliúrra ke
resztelte át (a Földanya latin Tellus nevéről). Az új fémet előtte -  
az 1790-es évek elején -  Kitaibel Pál is felismerte a deutsch- 
pilseni (ma Nagybörzsöny) ércekben. Eddig nem volt ismeretes, 
hogy nevet adott is adott neki: kézirataiban pilsumnak. nevezi.

[Magy. Kém. Lapja, 56, 179 (2001)]
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S U M M A R Y

G. Papp: Pilsum -  a „New”  Name on the Synonym List of 
Tellurium

The new element was first described by Müller in 1784/85, but 
he hasn’t given a name to his “problematic metal”. In 1796 
Kirwan named it sylvanite alluding to its Transylvanian locality. 
In 1798 Klaproth renamed the element tellurium (after Tellus, 
Latin name of the goddess of Earth). Prior to him (in the early 
1790s) the new metal was independently discovered by Paul 
Kitaibel in ore samples from Deutschpilsen (now Nagybör
zsöny), Hungary. Recent examination of Kitaibel’s, manuscripts 
revealed that he also gave a name to the element: pilsum.

Spetufe... S^e^de... Syewde...

Az e-business térnyerése 
a vegyiparban

Becslések szerint 2002 közepén a vegyipar 
online bevételei az összes bevétel 15%-át 
teszik majd ki, szemben a mostani 1%-kal. 
A Forrester Research szerint az online 
tranzakciók értéke évente duplázódik és 
2003-ra 300 MrdUSD-t fog elérni. A kuta
tás azt mutatja, hogy a vegyipari e-busi- 
ness fő célja az új vevők elérése, a börze 
segítségével ugyanis távoli piacok társasá
gai is elérhetővé válnak. A KPMG felmé
rése azt állapította meg, hogy a szenior 
vegyipari vezetők langyosan viszonyulnak 
az e-businesshez és ez lassítja annak tér
nyerését. A vegyipari vezetők kisebb jelen
tőséget tulajdonítanak neki, mint az ipar át
lagosan, szerepét tekintve, továbbá a bevé
telek, és a profit növelésében. (Forrás: 
European Chemical News, 11-17 Decem
ber 2000. p. 16.)

CEFIC- és EU-támogatás 
a közép-kelet-európai vegyipari 

szövetségeknek

A két szervezet a Phare Business Support 
Programme pénzelésével 3 MEuro-s prog
ramot indít az EU-csatlakozási felkészülés

segítésére, a szövetségek támogatására és 
megerősítésére. A ChemLeg és a 
ChemFed programok keretében a CEFIC 
egy-egy személyt fog kiképezni mind
egyik országból, valamint tanácsadói szol
gáltatást épít ki, amely a vegyipari termék 
szabályozás megismerése és annak gya
korlati megvalósítása terén segít a társasá
goknak. A ChemLeg információt nyújt az 
új termékek piacra vitelével kapcsolatos 
jogi háttérről, a ChemFed pedig a vegy
ipari szövetségeket segíti tevékenységük 
fejlesztésében. A CEFIC ezen felül útmu
tatókat biztosít a kémiai vegyületek cso
magolásáról és feliratozásáról. (Forrás: 
European Chemical News, 11-17 Decem
ber 2000. p. 39.; 18 December 2000-7 
January 2001. p. 18.)

Jóslatok a vegyiparra 2001-re

Gyengül a vegyipar növekedése. Az USA 
vegyipari cégei és elemzői gyenge első fél
évet jósolnak a magas olaj- és energia költ
ségek miatt, de javuló második félévre szá
mítanak, a 2000. évi 3,5 %-kal szemben 
2001-re összességében 2,5%-os volumen- 
(és 6,3%-os profilbővülést előre jelezve. 
Nyugat-Európában a tavalyi 4%-os vegy
ipari output növekedéssel szemben 2001-

re 3,3%-ot várnak, összhangban a GDP nö
vekedés prognosztizált csökkenésével 
(2000: 3,4%, 2001:3%). Emellett csökken 
a külkereskedelmi forgalom aránya is, az 
export a tavalyi 8,4%-ról 5%-ra, az import 
pedig az elmúlt évi 7,8%-ról 4,9%-ra. Ke- 
let-Európa az utóbbi tíz év legmagasabb 
gazdasági növekedését érte el 2000-ben. 
Kiemelkedő az orosz vegyipari output 
12%-os bővülése. A magyar vegyipar - 
Bondár László MAVESZ főtitkár tájékoz
tatása szerint -  2000-ben 10-12%-kal 
emelte outputját, jelentősen növekedett 
Magyarországon a műanyag-, a mosószer- 
, és a gyógyszeripar, és a belföldi igények 
miatt számottevően nőtt a műtrágya- és a 
növény védőszer-termelés is. 2001-re 
6-7%-os vegyipari termelés emelkedés 
várható az export bővülése és az import le
hetséges gyengülése mellett.

Európai vegyipari szakértők szerint 
2001-ben a vegyiparban három trend fog  
érvényesülni: az olajárak hatása, az M+A 
(Mergers and Acquisitions-vállalat össze
olvadások és átvételek) folytatódása és az 
e-commerce szerepének bővülése. (Forrás: 
Chemical Week, January 3, 2001, p. 20.; 
European Chemical News, 8-14 January 
2001. p. 24.)
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BESZÁMOLÓK AZ ACHEMA 2000-RŐL

ACHEMA 2000 -  Általános áttekintés II*.
Fejlesztési irányvonalak és néhány más érdekesség

Mikroreaktorok

Ú j a lka lm a zá si te rü le tek

A miniatürizálás nem új keletű műszaki fogalom és fej
lesztési stratégia. Előnye közismert: takarékosság az idő
vel, térrel, anyaggal és ezen keresztül a költségekkel.

A miniatürizálás kémiai technológiai alkalmazása szin
tén nem új jelenség és törekvés, már az 1994. évi ACHEMA 
kiállításon jelent meg, és róla Czermann Jánosné  készített 
értékes beszámolót. Ebből a közleményből ismerhettük 
meg az alapfogalmakat, az alkalmazás perspektíváit és az 
akkori, azóta nagyrészt megvalósult elképzeléseket. Az 
már korábban is ismert volt, hogy a heterogén katalitikus 
folyamatok, izoterm folyamatok, rövid anyagáramok és 
nagyfokú párhuzamosság valósítható meg ezen újszerű 
eszközök alkalmazásával, integrálásuk az áramlásmérés
be, az analitikába, a termékelválasztásba korlátlan lehető
ségeket kínál. Ezért a 2000. évi ACHEMA-n dr. Klaus 
Peter Jakkel (BASF, Ludwigshafen) plenáris előadásában 
kijelentette, hogy a mikroreaktor már nem utópia a kémi
ában sem. Az előadó tájékoztatása szerint a mikroreak
torok lehetővé teszik kémiai reakciók párhuzamos vezeté
sét, automatizálhatok és ezért kiválóan megfelelnek a 
kombinatorikus kémia követelményeinek. A jelen időben 
érdekes módon változott meg, illetve bővült a mikroreak
torok alkalmazási területe, amiről szintén az előadásokban 
hallottunk bővebben. Ezek szerint: „A mikroreaktor tulaj
donképpen mérőeszköz, amelyben gyors, exoterm (endo- 
term) kom plex kém iai reakciók m aximális szelektivitással 
valósíthatók meg. ” Mikroreaktorokkal tehát az olyan reak
ciók is követhetővé és felmérhetőkké válnak, amelyekhez 
mindez ideig nem tudtunk hozzáférni. Az eszközökkel ka
pott kutatási, mérési eredmények elősegítik a készülékek 
gyors kifejlesztését és optimalizálását, ami végeredmény
ben a kitermelés javulásához vezet.

K é szü lé ke k  és m ű k ö d ésü k

Mint ismeretes, a kémiai reaktoroknak lényegében három 
funkciójuk van. Elsősorban a kémiai reakció szükségesnek 
ítélt idejének biztosítása, másodsorban a képződött hő el
vezetése (vagy szükség esetén hőközlés), végül a többfázi
sú reakcióknál megfelelő fázisfelület kialakításának lehető
vé tétele. Különösen ez utóbbi funkciót látja el kiválóan az
1. ábrán  sematikusan ábrázolt mikroreaktor. A keveredés

* L rész: Magy. Kém. Lapja, 56, 88 (2001)
** 1113 Budapest, Tas vezér u. 20.
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és a reakció az ábrán pontozottan jelölt mikrocsatomákban 
megy végbe, amelyek hosszúsága 5 cm, szélessége 6 pm, 
mélységük 900 pm. Az egyes mikrocsatomákban az áram
lás nagyon pontosan vezethető és a tartózkodási idő ponto
san beállítható. Mivel a reaktorcsatomák nem hűthetők, a 
reakciók részben adiabatikusan játszódnak le. A második 
funkciót, a hőközlést az 1. ábrán  látható reaktorvázlat úgy
nevezett hűtőcsatomái végzik (satírozott terület). Ezt a 
funkciót a mikroreaktorok különösen jól látják el, mivel a 
felület/mennyiség aránya csökkenő átmérővel nő.

A mikroreaktorok harmadik funkciójukat (fázisfelület 
kialakítása) szintén kiválóan látják el, mivel a cseppek és 
buborékok méretét a mikrocsatornák korlátozzák. A folya
dékot gyűjtőcsatornák gyűjtik egybe, és vezetik tovább.

R ea lizá lá s i e lő n y ö k  é s  p ro b lé m á k

A  már említett felület/volumen arány a hagyományos sza
kaszos vagy folytonos reaktorokkal szemben kedvező hő
átadást tesz lehetővé. A „Hot Spots”, tehát a felhalmozódó 
reakcióhők -  amelyek nem kívánatos mellék- és bomlási 
reakciókat eredményeznek -  visszaszoríthatok. Ez vezet a 
már említett magasabb szelektivitáshoz, valamint ahhoz, 
hogy a mikroreaktorokban csökkenthető az erősen exoterm 
vagy robbanásveszélyes reakciók kockázati potenciálja.

Előfordulhat azonban, hogy valamennyi know-how és 
ismeret felhasználása ellenére a mikroreaktoroknál jelent
kező lehetőségek a konvencionális reaktortechnikába nem 
ültethetők át. Ezért felmerül a kérdés, lehet-e mikroreak
torokkal termelő tevékenységet folytatni? Az előadások
ból és a standokon szerzett információkból megítélhetően 
a válasz az egyértelmű igen. De -  tették hozzá mindenütt -  
az alkalmazás során több probléma is jelentkezhet. Ezek:
-  Egy vagy két anyagáram ilyen körülmények közötti 

megvalósításához 105-1 0 6 számú mikrocsatomára len
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ne szükség egyenlő mértékben elosztva. Elképzelhető, 
hogy ez milyen problémát jelent.

-  Eltömődési probléma jelentkezik mind a keverő, mind a 
hűtőcsatomákban. Ezért az ismertetett méretű mikroreak- 
torok nem alkalmazhatók a termelésre. Megoldható vi
szont a csatornák méretének növelése milliméteres nagy
ságrendűvé. A kiállításon szerzett szakirodalmi ismeretek 
szerint 2 cm szélességű csatornákkal működő „mikrore- 
aktorok” már iparilag felhasználásra kerültek. Az a lé
nyeg, hogy a csatornák még olyan kisméretűek legyenek, 
hogy ki lehessen használni a reakció optimalizálásának 
előnyeit, de olyan nagyok, hogy kézben lehessen tartani 
az előfordulható eltömődési és hőátviteli problémákat.
A kitermelés és a tartózkodási idő összefüggését külön

böző hőfokokon a mikroreaktorokban a 2. ábra mutatja be. 
A két hőfokon mért adatok lényeges eltérését a kedvezőbb 
eredményt szolgáltató kísérlet izoterm körülményeivel ma
gyarázzák. Ez egyúttal a mikroreaktorok különleges hatá
sa, ami rávilágít arra a fentiekben említett szakvéleményre, 
hogy a mikroreaktorok mérőeszközzé válnak, reakciók op
timálási lehetőségének mérőeszközévé.

Kitermelés, %

Idő, sec

2. ábra. A kitermelés és a tartózkodási idő 
összefüggése mikroreaktorban

Ipari biotechnológia

A közlemény I. része hosszasan foglalkozott az élettudo
mányok („Life Sciences”) előretörésével a világ, de külö
nösen Nyugat-Európa kémiai technológiájának szerkezet- 
változásában. Ennek jól érzékelhető igazolása a biotechno
lógia és a biotechnika fejlődése és ugrásszerű előretörése. 
Ezt igazolja mindenek előtt a gyártási ág volumenének és 
financiális elismertségének növekedése. Egy amerikai fel
mérés szerint 1998-ban Európában 36%-kal (3,7 milliárd 
EURO-ra) nőtt a biotechnológiai iparok termelési értéke; a 
biotechnológiai cégek tőzsdei indexe mind Nyugat-Euró- 
pában, mind az USA-ban a maximumra emelkedett.

A technológiai áttörés jellemzője, hogy 5 év alatt meg
kétszereződött az 1987-ig elfogadott új biotechnológiai 
gyógyszerek száma az USA-ban és számuk elérte a 22-t.

A biotechnológia legsikeresebb ipari alkalmazásai a 
gyógyszeripar, a textilipar, a műanyagipar és a mezőgaz
dasági termékeket gyártó iparok. A gyógyszeripari alkal
mazás jó példája, hogy az U. S. Food and Drug Adminis- 
tration (FDA) 2000. év elején engedélyezte a H U M ÁN

GENOM ICS Sciences (Rockwille, USA) eljárását a HVV 
vírus genetikai kezelésére. A cég szabadalmat kapott egy 
emberi génre, amely olyan receptort termel, amit a HÍV 
vírus belépési pontjának tartanak. Erre a felfedezésre 3 
gyógyszergyár (közöttük a Schering Plought Research  
Institute, Kenilworth, USA) olyan gyógyszert fejlesztett 
ki, ami képes blokkolni ezt a receptort.

Más gyógyszeripari példa: a Biopure Corp. (Cambrid
ge, Mass, USA) olyan nagytisztaságú hemoglobin-készít
ményt fejlesztett ki biotechnológia módszerekkel, amely 
vértranszfúzióknál emberi vér helyettesítésére használha
tó. A sikeres klinikai kísérletek hírére a cég részvényeinek 
értéke megnégyszereződött.

Eredménynek számít, hogy biotechnológiai módszerekkel 
sikerült növényekben megvalósítani az oltóanyag előállítást. 
A ProdiGene (College Station, Texas, USA) által kifejlesz
tett módszerrel kezelt növényekkel nyert rekombinált fehér
jéket használnak fertőző sertés gastroenteritis vírusok ellen.

A fenti új termékeknél nem kevésbé jelentősek az alkal
mazott új biotechnológiai eljárások sem. Se szeri, se szá
ma a biokatalizátor-rendszereket (enzimek) gyártó ipar 
cégeinek és vállalkozásainak. Más példák:
-  A N itto  Chemical Industries  (Tokio, Japán) biotechnoló

giai eljárást dolgozott ki és üzemesített 35 000 t/év 
nagyságban akrilamid gyártására, aminek az a nagy elő
nye, hogy platina- és palládiumkatalizátor nélkül nyílik 
lehetőség a gyártásra.

- A  Du Pont (Le Grand Saccomex, CH, USA) répacukrot 
biokatalizátor segítségével konvertál 1,3-propándiollá. 
Ezzel az eljárással kikerülhető a hagyományos eljárás 
szerinti akrolein, etilénoxid és fémkatalizátor használa
ta, tehát alaposan növelhető az eljárás kömyezettűrése.

-  Az Energy Biosystems Corp. a Rodococcus baktérium 
segítségével Flavin-Reductase készítményt fejlesztett ki, 
ami a kéntelenítő eljárások hatásfokát tízszeresére nö
velte. Használatával sikerült 1 ppm alá szorítani a dízel
olajok kéntartalmát.

A fenti, iparilag megvalósult eljárásokkal szemben még 
csak fejlesztési stádiumban vannak az alábbi megoldások:
-  Biotechnológiai elválasztás alkalmazása a szintetikus 

pókháló előállításánál. A D uPont az általa nem publikált 
eljárással gyártott szintetikus pókhálója (húzószilárdsá
ga kétszerese az acélénak) tisztítására olyan eljárást dol
gozott ki, amely a bioselyemgént (amit nyilván az alap
fonal előállításánál használnak) oly módon alakítja át, 
hogy a megfelelő aminosav-szekvenciát a selyemprotein 
végére helyezik át.

-  Már a megvalósítás állapotáig jutott a D ow  Chemicals 
(Cargill, USA, Min.) polilaktal eljárása, ami répacukor
ból, kukoricából és rozsból álló táptalajon biokatalizátor 
felhasználásával állítja elő ezt a fontos vegyületet.

Nem térhetünk ki a részletekre, de meg kell említeni a bio
technológia alkalmazását a mezőgazdaságban, ami nagyban 
hozzájárult ahhoz, hogy az USA-ban jelenleg egy farmer 129 
fő ellátására képes az 1940. évi 19-cel szemben. Az ered
ményben oroszlánrészt játszik a géntechnológiai módszerek
kel előállított vetőmag, valamint, hogy ezekkel a módszerek
kel növelhető a mezőgazdasági termékek tápértéke.
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Gyógyszerfejlesztés (Pharmatechnik)

Már a címnél is akad bökkenő: a szakterület helyes ma
gyar elnevezése. A gyógyszertechnika a magyarban 
ugyanis már másra van lefoglalva, ezért választottuk a 
nem egészen pontos gyógyszerfejlesztés kifejezést, ami 
tartalmilag a gyógyászati célra szolgáló vegyületek kuta
tásának és gyártásának teljes vertikumát jelenti.

A 2000. évi ACHEMA újdonsága az, hogy ez a témakör 
önálló részterületként szerepelt a kiállítás palettáján, min
den bizonnyal annak a már több helyen részletezett fejlő
dési irányvonalnak megfelelően, hogy Európa vegyipará
nak gyártmányszerkezete a XXI. században a Life Sci
ences irányában fejlődik, s ennek egyik megtestesítője a 
gyógyszeripar.

Az egész vertikum fejlődését az a törekvés befolyásol
ja, hogy jelentősen csökkentsék egy-egy új originális 
gyógyszerkészítmény jelenleg 500 millió USD-re becsült 
piacra hozatali költségét és 10-15 évnyi időtartamát. Ez 
utóbbival kapcsolatban 6-9 év a célkitűzés Nyugat-Euró- 
pában. Ennek a célnak az érdekében fedezték fel és fej
lesztették ki a kombinatorikus kémiát, amely teljes mér
tékben forradalmasította új vegyületek szintézisét és labo
ratóriumi vizsgálatát. Ez a témakör szerepelt különben az 
úgynevezett külön témaként a kiállítás 13. tématerülete
ként, ahol több neves gyártó és fejlesztő mutatta be leg
újabb készülékeit, amikről külön közleményben szeret
nénk a sorozatban beszámolni.

A fokozódó verseny jelentősen megnöveli a kutatás-fej
lesztés anyagi-technikai igényeit. Azok a cégek, amelyek 
ezt nem tudják megoldani, fúzióra kényszerülnek egymás
sal vagy az erősebbel. Ez jellemezte az 1999. évet is, 
amelynek a legszámottevőbb fúziója: az ASTRA ZENECA 
csoport a Rhone-Poulenc Rover és HOECHST Marion 
Russel fúziójából létrejött az Aventis, valamint a Monsanto 
és a Pharmacia egyesülése. A fúziónak nemcsak pénzügyi 
indítékai voltak, hanem legfőbbképpen a rendelkezésre álló 
berendezések teljes mértékű kihasználása, illetve, hogy ily 
módon beruházások nélkül tudjanak megfelelni az egyre 
növekvő minőségi (GMP) és piaci igényeknek. Az is meg
figyelhető volt, hogy gyógyszergyártó cégek ajánlatot ad
nak partnerük új originális molekulája gyógyszerré való fej
lesztésére egész annak kísérleti gyártásáig.

Megfigyelhető, hogy a beruházási költségek megtakarítása 
meghatározó jelenség. A nagy körültekintéssel mégis megva
lósuló beruházások első lépése a termelő üzemmel azonos 
méretű, többcélú, kísérleti üzem létrehozása, amire az 
ACHEMA-n több cég (német és amerikai) állított ki beren
dezést, melyek részletes ismertetésére nem tudunk kitérni. 
Ezeket a speciális beruházásokat az alábbi célok indokolják:
-  Egy-egy új termék gyors és folytonos piacra hozásának 

lehetősége.
-  A prototípus gyógyszer olyan mennyiségben való előál

lítása, amely elegendő terméket szolgáltat a szerek ki
próbálására.

-  Lehetőség biztosítása az üzemi gyártástechnológia 
gyors és megbízható kidolgozására a minél gyorsabb pi
aci megjelentetés céljából.

mkl

-  Gyors lehetőség a párhuzamosan végzett engedélyezte
tési eljárás sikere esetén a maximális termelésre és piac
foglalásra.

-  A termelő jellegű kísérleti üzem lehetőséget ad a külön
böző minőségi, biztonságtechnikai és egyéb szabályok
nak megfelelő gyártásra, azok engedélyezésére, szintén 
a piacra kerülési idő csökkentése céljából.

A gyártástechnológia fejlődését az alábbi jelenségek szem
léltetik a kiállításon bemutatott készülékek és a tudományos 
előadások információi alapján: a szakaszos üzemek helyett 
folyamatos, automatizált üzemek épülnek, illetve ezek épí
tésére törekszenek. Ezek csökkenthetik a készüléktisztítási 
időt, növelik a kitermelést és optimalizálják a gyártást. Ez 
az üzemmód teszi lehetővé a tisztítórendszerek integrálását 
a termelési folyamatba („Clean in Piacé [CIP], Steam in 
Piacé [SÍP]). Akiállításon több cég mutatta be újdonságait, 
amelyek azonban mind megegyeztek abban, hogy alkalma
zásuk feleslegessé teszi a készülék leállítását azok kimosá
sakor, kiiktatását a termelésből és kézi erővel való tisztítá
sát. Tehát végeredményben növeli a hasznos időalapot. A 
vegyipar a CIP rendszert a tejiparból vette át, és a 80°C-on 
és 0,41 MPa nyomáson üzemelő berendezést sikeresen in
tegrálta a folytonos eljárások sémájára.

A készülékek szerkezeti anyag kiválasztásában nemes öt
vözet, zománc, fluortartalmú műanyagok versenyeznek 
költségigényük és alkalmazási tulajdonságaik szerint. Ne
mes ötvözetek (például 316 R) keverők és tartályok céljára 
a legmegfelelőbbek. A nikkeltartalmú vagy az ausztenites 
acéltípusok jól bírják a magas hőfokot, könnyen tisztítha
tok. Az utóbbi típusok főleg kis koncentrációjú redukáló 
közegekhez alkalmazhatók előnyösen. Zománckészülékek 
forráspontjuk feletti maró közegekhez használhatók. Szi
lárd anyagokhoz zománckészülékek természetesen nem 
használhatók, és nem alkalmazhatók forráspont feletti szer
ves savakhoz sem. Nagymértékben előretört a fluortartalmú 
műanyagok (Perfluor-alkoxi, Poli(tetrafluor-etilén) alkal
mazása nagymértékű korrózióállóságuk miatt. Alkalmazá
suknál azonban figyelembe kell venni alacsony permeációs 
és kopásállósági tulajdonságukat. Költségeik oszlopoknál 
és tartályoknál a zománckészülékekkel azonosak, és más- 
fél-kétszer nagyobbak, mint a nemes ötvözeteké. Ez a szer
kezeti anyag a gyógyszeriparban különösen armatúráknál, 
szelepeknél és más tartozékoknál használható előnyösen.

Nanorészecskék és nanotechnológia

A nanorészecskék egyre nagyobb szerepet játszanak né
hány gyártmánycsoportban, mint például a mikroelektro
nika, a gyógyászat, a katalizátoripar és a kozmetikai ipar. 
„Kémiai nanotechnológia” címmel előadássorozatot lehe
tett hallani a 2000. évi ACHEMA kongresszuson. Infor
mációinkat főleg innen merítjük.

A nanorészecskét, amit nanokristálynak is neveznek, 
nanoméretük (10"9 m) és az jellemzi, hogy felületük közel 
ugyanannyi molekulát tartalmaz, mint a belsejük. A mikro- 
(10 6) és a szupermikroméretű részecskékhez viszonyítva ol
vadáspontjuk alacsonyabb, fényelnyelő képességük maga
sabb, elektromágneses tulajdonságaik eltérőek. Nagy tömeg

184 2001. 56. ÉVFOLYAM. 5. SZÁM



ben por alakúak és óriás felülettel (több száz m2/g) rendel
keznek. Fejlesztésükkel már több nyugat-európai országban 
(elsősorban USA, Japán és Németország) foglalkoznak ered
ménnyel. Örömmel közöljük, hogy ezt a tudományágat már 
Magyarországon is eredménnyel művelik, többek között az 
MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézetében*.

A kiállításon és a kongresszuson ez a szakterület jelen
tőségének megfelelően meglehetősen nagy terjedelmet 
kapott. A legújabb kémiai alkalmazásokon túlmenően szá
mos korszerű információhoz lehetett hozzájutni nanoszer- 
kezetek előállításáról és extrém kemény anyagok porlasz
tásáról. Flelyszűke miatt ez utóbbi két területet ki kellett 
hagyni a beszámolóból.

Néhány megvalósult ipari alkalmazás: a Schowa Denko  
(Tokió, Japán) poliamidból és poliacetátból álló nanoré- 
szecskékkel beszórt olyan összetett szerkezeti anyagot ké
szít, ami lángfékező tulajdonságú és 30-80%-kal kemé
nyebb a konkurens anyagoknál. Az A G FA-G evaert 
(Morstel, Belgium) kutatásai szerint cink-oxid nanoré- 
szecske zárványok műanyag csomagoló anyagokban meg
óvják az élelmiszereket a napfény okozta bomlástól.

A Nanophase Technologies Corp. (BuroRidge, Illionnis, 
USA) által kifejlesztett 0,5% palládiumot tartalmazó na- 
nofázisú katalizátor hidrogénfelvétele az ismert egyéb pal
ládiumtartalmú katalizátorok ötszöröse. A cég nanokris- 
tályokat tartalmazó egyéb palládium, platina és alumínium- 
oxid katalizátorokat is forgalmaz.

A D aim ler-C hrysler B enzA G  (München, Németország) 
és az Institute fó r  A dvanced M aterials der Europäischen 
Kommision  (Ispra, Olaszország) és a Braunsweigi E gye
tem  közötti kutatási együttműködés eredményeként önke
nő keménylakkok technológiáját dolgozták ki és valósítot
ták meg. A kutatócsoport a szilárd kenőanyagokként is
mert molibdén-szulfid nanokristályok titán-nitridbe való 
beágyazásával állítja elő ezt a korszerű gyártmányt. A 
megoldást megnehezítette, hogy a molibdén-szulfid nedv
szívó, ezért azt mindig frissen kell előállítani, amely cél
ból a frissen képződött vegyületet titán-nitriddel hozzák 
össze, ami a nanokristályok közét kitölti.

Érdekes, és az ipari megvalósításig eljutott eljárás az 
úgynevezett Lotusan-lakkok gyártása. Botanikusok és 
egyéb szakmájú tudósok már korábban megfigyelték, 
hogy a lótuszvirág felülete nem szennyeződik és azt a víz 
sem nedvesíti. Ezért válthatott ez a növény a buddhizmus
ban a tisztaság jelképévé. A legkülönbözőbb eszközökkel 
(elektronmikroszkóp) vizsgálva az összefüggéseket, úgy 
találták, hogy összefüggés tapasztalható felületi tulajdon
sága és szerkezete között, amit Lotus-effektusnak nevez
tek. Megállapították, hogy a hiedelmekkel ellentétben 
nem a felület simasága, hanem a nanoszerkezethez közel
álló felületi ráncok, redők, finom szerkezetek okozzák ezt 
a jelenséget. Ezen megfigyelés alapján -  nem publikált el
járás szerint -  sikerült olyan lakkokat előállítani, amelyek 
szintén Lotus-effektussal rendelkeznek. 11 gyártó szövet
sége foglalkozik jelenleg a Lotusan márkanevű lakkfesték 
kidolgozásával és piaci értékesítésével. Ezek a festékek

Ld. Gyulai Józse f közleményét jelen számunk 169. oldalán.

öntisztító felületet adnak, amelyek különleges higiéniai és 
korrózió ellenálló képességgel rendelkeznek. Sokat vár
nak építőipari alkalmazásuktól (külső falbevonatok), ami
re 40 000 házon van folyamatban kísérlet.

Folyamatintenzifikálás

A fogalom megjelenése és helyfoglalása az ACHEMA te
matikájában az elsősorban említendő újdonság. A Process 
Intensivierung németnyelvű kifejezés kezdőbetűiből PI- 
nek nevezett törekvés ugyanis nem a meglévő berendezé
sek utólagos módosítását jelenti, hanem a gépkonstrukció 
és a tervezett folyamat együttes fejlesztését annak érdeké
ben, hogy az új berendezés méretei csökkenjenek és így 
csökkenjen a beruházási költség vagy, hogy a folyamat in
tenzitásának növelésével csökkenjenek a fajlagosok. Az 
idegen szóval „Concurrent Engineering”-nek (amire nem 
ismerek megfelelő magyar kifejezést) fogalom és folya
mat célja és módszere világos: a termék és a folyamat fej
lesztésére ismert és alkalmazott módszerek együttes, egy 
időben való alkalmazása a műveleti megoldások korszerű
sítésére. Ennek a törekvésnek egész eszköztára felvonult a 
kiállítás rendezvényein, de a helyszűke miatt sajnos csak 
felsorolásukra nyílik lehetőség:
-  statikus keverők beépítése a reaktoron belüli anyag- és 

energiaátadás gyorsítására,
-  különleges rotor-stator keverő beépítése a részecske el

osztás gyorsítására, a homogenizálás javítására, a keve
rési idő csökkentésére,

-  gáz-folyadék ejektorok beépítése a diszperziók méreté
nek csökkentésére, felületük növelése céljából,

-  nagyteljesítményű (200 m2/m 3) ún. kompakt hőcserélők 
beépítése a reaktorba,

-  kémiai reakció és a hőátadás kombinálása egyetlen re
aktoregységben (HEX reaktorok),

-  az anyagátadás növelése centrifugál technikával,
-  hámozó centrifuga reaktorok használata, amelyek kü

lönleges erőterében nő az anyagátadás és a hőátadás in
tenzitása,

-  oszcilláló reaktorok alkalmazása a hő- és anyagátadás 
javítása céljából,

-  hang és ultrahang alkalmazása (vibrációs technika).

Sajnos nincs több lehetőség a puszta felsorolásnál, ho
lott ez a gondolkodásmód és szemlélet hihetetlen gyorsan 
fejlődik és tör előre. Nagyon jó  lenne, ha ezek mindegyi
két önálló közleményben is meg tudnánk jelentetni a ma
gyar irodalomban.

A gondolkodásmód és a szemlélet Angliából indult, 
ahol azt OSPRI betűszóval jelzik (On Site Process 
Intensification). Célja, hogy ráirányítsa a szakma figyel
mét a reaktortechnika fontosságára. Ez a törekvés függ 
össze a jelen beszámolórész „Gyógyszeripar, gyógyszer
technológia” fejezetében említett termelő jellegű kísérleti 
üzem építésével, ahol mindezeket a megoldásokat egyen
ként ki lehet próbálni, viszonylag alacsony költséggel. A 
téma fontosságára való tekintettel Nagy-Britanniában 
„Process Intensification Network” nevű szervezetet hoz
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tak létre, amelynek elsődleges célja az ipari és a kutatóhe
lyek közötti koordináció. Az intézmény rendszeresen 
szervez tudományos rendezvényeket, hírleveleket ad ki, 
valamint egy Pl Guide rendszeres kiadását tervezi.

Bár az említett törekvés elsődleges célja a technológiai 
berendezések beruházási költségeinek csökkentése, meg
győződésünk, hogy a módszerek már meglévő és üzeme
lő berendezések intenzifikálására is jól használhatók, ami 
Magyarországon még hosszú ideig elsődleges feladat lesz.

Ö S S Z E F O G L A L Á S

Szekeres Gábor: ACHEMA 2000 -  Általános áttekintés II.
Fejlődési irányvonalak és néhány más érdekesség

A közlemény második része széleskörű információt ad a 2000. 
évi ACHEMA kiállításon látható, annak rendezvényein hallható 
és a jövőt jelző fejlesztési trendekről, illetve korszerű fejlesztési 
megoldásokról, mint mikroreaktorok építése és alkalmazása, 
gyógyszertechnológiák fejlődése, az ipari biotechnológia hely

zete és fejlődése, nanotechnológia és annak kémiai alkalmazása, 
folyamatintenzifikálás. Ezen belül példaként néhány, a kiállítá
son bemutatott konkrét technológiai megoldást is ismertet.

[Magy. Kém. Lapja, 56, 182 (2001)] 

S U M M A R Y

G. Szekeres: ACHEMA 2000 -  A General Review II. General 
Directions o f Development, and some other Interests

The second part of the article gives a wide-ranging information 
about future trends of development, as well as about modem 
solutions of development you could see at the exhibition and 
hear in the conference hall of ACHEMA 2000, as building and 
application of microreactors, technological development of 
pharmaceutical industry, state and development of industrial 
biotechnology, nanotechnology and its chemical application, 
intensification of processes. Some examples of concrete techno
logical solutions presented at the exhibition are shown.

ACHEMA 2000 -  Mechanikai műveletek
TÖ M Ö SY LÁSZLÓ*

E tématerületen is érvényesülnek az általános tendenciák: 
a fejlődő technológiák, új szerkezeti anyagok alkalmazá
sával törekszenek a gazdaságosságra. Előtérben áll a kör
nyezetvédelem, és az előírások, kívánalmak minél jobb 
teljesítésére törekszenek a gyártók.

A szűrőprések korszerű változatait növekvő mértékben 
alkalmazzák. A hagyományos szűrőprések tisztítása sok- 
lépéses, bonyolult, munkaigényes művelet, ezért alkalma
zásuk korábban visszaszorult. Az automatizálás térnyeré
sével, a vezérlő elektronikák árcsökkenésével ez a folya
mat megfordult, a korszerű szűrőpréseket egyre többfelé 
alkalmazzák. A teljes automatizálás a kezelőkre veszélyes 
gyártásoknál, illetve tökéletes reprodukálhatóságot igény
lő technológiáknál is alkalmazhatóvá tette e típusokat.

Az automatizálás mellett a szűrőprések konstrukciója is 
sokat fejlődött. így a préselő membránnal ellátott kamrás 
szűrőprések olyan kis nedvességtartalmú lepényeket ered
ményeznek, hogy alkalmazásuk a szűrést követő szárítást 
feleslegessé teheti. Ma már a préselő nyomás a 1,6 MPa-t 
is elérheti, amivel a szűrletlepény térfogata akár 50%-al is 
csökkenhet. így, annak ellenére, hogy egy ilyen szűrőprés 
két-, két és félszer drágább, mint egy hagyományos szűrő
prés, az új típusok alkalmazása beruházási költségmegta
karítást eredményezhet. A szárítás műveletének elmaradá
sa pedig biztosan energia-megtakarítással, működési költ
ség megtakarítással jár.

A lepény nedvességtartalmát még tovább lehet csökken
teni a membrános szűrőprés egy különleges változatában.

* Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vegyipari és 
Élelmiszeripari Gépek Tanszék, Budapest
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A J-Vap rendszerű szűrő (U.S. Filter, Michigen, USA) olyan 
kialakítású, hogy a szűrést követő préselés után 80° C-os 
vízzel a szűrőlapokat felfűti, majd a szűrlet elvezető csator
nákra vákuumot kapcsol. A forrpontja fölé melegített ned
vesség ekkor elpárolog, így 1% alatti nedvességtartalom is 
elérhető.

Nagy szilárdanyag-tartalom leválasztásához a függőle
ges elrendezésű szűrőpréseket tartják előnyösebbnek. Az 
egymás fölött elhelyezkedő, vízszintes helyzetű kamrás 
szűrőlapokban nagyobb tér biztosítható az iszapnak mint 
a függőleges helyzetű keretekben. E toronyelrendezésű 
szűrőpréseknél a nagyobb, vastagabb iszapteret úgy hasz
nálják ki, hogy a szűrést két lépcsőben végzik. Az első 
szűrőszakaszban, ha feltelt az iszaptér, préselést végez
nek, a lepényt szükség szerint mossák, majd újabb szűrés, 
mosás, préselés következik. A lepény nedvességtartalmát 
ezután préslevegő átfuvatásával tudják tovább csökkente
ni. A toronyelrendezésű szűrőprések alapterületigénye ki
sebb, mint a vízszintes elrendezésű szűrőpréseké. Alkal
mazásuknál ez is előnyt jelent. A szűrőpréseket gyártják 
zárt, CIP-rendszerrel tisztítható élelmiszeripari kivitel
ben, (CIP=Clean in Place) valamint gyógyszeripari, és 
biotechnológiai ipari alkalmazásokhoz megfelelő kivitel
ben is.

A szűrőanyagok területén a gyártástechnológia fejlődé
se néhány mikronos pórusméretű fém szitaszövet előállítá
sát teszi lehetővé. Olyan saválló acélanyagból készült 
kompozit, tehát tartó- és szűrőrétegből álló fém-„szűrő- 
szövetet” láthattunk, aminek pórusmérete 3p és 100p. kö
zötti, porozitása 60%-ot is elérhet és ez használat közben 
sem változik (G KD-Gebr Kufferath GmbH, Düren, Né
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metország). Jól tisztítható m ind m echanikusan, m ind el
lenkező irányú öblítéssel. Rendelkezik a fém  szűrőszöve
tek m inden jó  tulajdonságával, és a pórusrendszer károso
dása nélkül hajtogatható, „pliszírozható” . A  „szövet” m et
szetét az 1. ábrán  láthatjuk, alakíthatóságát a 2. ábra  
szemlélteti.

1. ábra. Kis pőrusméretű fém szűrőszövet metszete

2. ábra. Hajtogatott finompórusú fém szűrőszövet

A porszűrő  textilszövetek használhatóságát nagym érték
ben növeli, sőt átalakítja a teflon alkalmazása. Kétféle 
m egoldás alakult ki: a szűrőszövetek teflonos impregnálá- 
sa, és m ikropórusos teflonm em brán használata.

Az impregnálásnál a szövet elemi szálaira kerül lehel- 
letnyi teflonréteg, am it hőkezeléssel rögzítenek a szála
kon. A  kezelésnél az eredeti pórusszerkezet nem, vagy 
csak kism értékben változik. A bevonat a szövetet hidro- 
fóbbá, oleofóbbá, víz- és olajlepergetővé teszi. Ebből adó
dóan a nedves por nem  tapad hozzá a szövethez, arról 
könnyen lerázható, lefújható. A bevonat javítja az alap
szövet kém iai ellenállóképességét, hőállóságát, növeli a 
porszűrők élettartam át. A nedves porok leválasztásakor 
képződő „lepény” leválását a szűrőszövetről az is elősegí
ti, hogy egyes bevonatok sim ává teszik a szövet felületét 
(m egszüntetik a b o lyhosságát).

M ikropórusos teflonmembrán  alkalm azásánál igen vé
kony, kb. 6-12 mikron vastag és igen nagyszámú, (m int
egy 119 000 000 db/cm 2), 2 -2 ,5  mikronos pórusokkal ren
delkező réteget lam inálnak teherviselő szövetre. E kétré
tegű szűrőanyag m etszetét a 3. ábrán  láthatjuk.

Az így készült többrétegű szűrőszövet az im pregnált 
szövetnél is jobb tulajdonságokat mutat a tapadós, nagy 
nedvességtartalm ú porok leválasztásánál. Nem  tapad rá a 
lepény, illetve könnyen leválasztható róla. Víztaszító, de a 
levegőt, vízgőzt akadály nélkül átengedi. A  kis pórusm é
ret igen finom  por felületi szűrését teszi lehetővé, és igen

kis kilépő porkoncentrációt, esetenként lm g/N m 3-nél is 
kisebbet eredményez. A  teflonm em brán-réteg -270 °C 
+260 °C között, tehát nagy hőm érséklettartom ányban 
használható. A  tartószövet a körülm ényektől függően, 
sokféle szövetanyag közül választható ki. A könnyű tisz
títhatóság m iatt a szűrő élettartam a is nagyobb, m int a ha
gyom ányos, egyrétegű szűrőszöveteké.

Jó m inőségű szuszpenziók előállítására  szám os cég 
ajánl a fo lyadékot szivattyúzó  diszpergáló  keverőt: 
„inline-diszpergálót”. Ezek között újdonságot jelentenek 
azok, am elyek a folyadékáram ba porok bekeverését vég
zik. Az Ystral cég (Ystral GmbH, Ballrechten-Dottingen, 
Ném etország) Conti-TDS inline-keverője, valam int keve- 
rős készülékbe építhető TDS keverői a nagyfordulatszám ú 
keverőfejben képződött szívóhatást kihasználva képesek 
zsákból, konténerből beszívni a bekeverendő port. E szer-

3. ábra. Mikropórusos teflonmembránnal laminált Tetratex 
szűrőszövet kinagyított metszete
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kezetek kiporzás mentes zsákürítést, porszállítást, a por 
tökéletes diszpergálását és nedvesítését végzik egy lépés
ben. Keverős készülékhez kapcsolva a 4. ábra  m utatja be 
a Conti-TDS-t.

A TD S-porbekeverők a szállítólevegőt is bekeverik a 
folyadékáram ba. H a ez a továbbfeldolgozásnál hátrányos, 
le kell mondani a por beszívásáról. Kapható olyan inline- 
keverő, ami poradagolóval összekapcsolva levegőm ente
sen végzi el a bekeverést („C entrisor’-diszpergáló).

A gyógyszeripari elő írások kielégítésére, nevezetesen 
a tökéletes tisztíthatóság , ellenőrizhetőség, rep rodukál
hatóság, és a validálás b iz tosítására törekszik  egyre 
több  k észü lék g y ártó . A tis z títh a tó ság  és 
ellenőrizhetőség b iz tosítására több részre szé tszedhető  
készü lékeket alak ítanak  ki egyes gyártók. K is- és nagy
m éretű  cen trifugákná l egyarán t láthattuk, hogy szorító 
elem ek bontása után a cen trifuga köpenyét h id rau liká
val, vagy m echanikus m ozgató szerkezettel elm ozdít
já k  úgy, hogy a dob alsórésze, és a szűrle tgyűjtő  kö 
peny m inden része hozzáférhetővé, tisztíthatóvá, és e l
lenőrizhetővé válik. M indem ellett van sokszor CIP- 
rendszer is a készü lékbe építve.

A CIP-rendszer készül olyan kivitelben is, hogy a készü
lék használatakor a mosófejeket behúzzák annyira, hogy a 
készülékfallal egy szintben legyenek. Tisztítási ciklusban a 
fúvókákat hidraulika előretolja, és a mosási m űvelet a leg
hatékonyabb mosófej pozícióban végezhető.

A „szétszedhető” építésm ódot más, gyógyszeriparnak 
gyártott berendezéseknél is alkalm azzák. így például, 
am ikor nagym éretű keverős vákuum  dobszárítónál a teljes 
dobköpeny a vezérlőpultról gom bnyom ással előretolható, 
vagy leem elhető a helyben maradó keverő-szerkezetről, 
lehetővé téve ezzel a teljes ellenőrzést, kézi tisztítást.

Az aprítás területén kiem elkedő újdonságot nem mutat
tak be. Az egyre finom abb szemcsék előállítását a meglé-

5. ábra. Fluidizációs sugármalom metszete
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vő elveken, azok tökéletesítésével, autom atizálás alkalm a
zásával oldják meg. Erre példa az 5. ábrán  látható flu
idizációs sugármalom.

Itt 1 az őrlendő szemcsék beadagolása, 2 fluidizált szem
cseágy, 3 fúvókák a nagysebességű őrlőlevegő betáplálásá
ra három irányból, 4  forgókéses osztályozókerék, 5 az osztá
lyozó szabályzott fordulatszámú hajtómotoija, 6 az aprított 
szemcsék elvezetése légáramm al a leválasztóba.

E készülékben a nehezen őrölhető szerves pigm entek is 
jó l apríthatok akár d99=3,2p méretre, és kem ény szem 
csehalm azok is készülékkopás nélkül feldolgozhatok, 
m ert az aprítás a felgyorsított szem csék ütköztetésével 
történik. A maximális szem csehatár betartásáról, a na
gyobb szemcsék visszavezetéséről a jó  hatásfokú (4-jelű) 
forgókéses osztályozó gondoskodik. Az optim ális töltési 
fok, az optim ális őrlési feltételek biztosítását autom atika 
végzi, am ihez a készüléklábak alatti erőm érőcellák adnak 
ellenőrző je let az adagolórendszem ek. A finom szemcsék 
leválasztásáról az őrlőlevegőből az 5. ábrán nem  látható 
kétlépcsős porszűrő godoskodik úgy, hogy a kilépő kon
centráció  k isebb, m int lm g /N m 3. A készülék  elek- 
tropolírozott, és a porlerakódásokat m inim alizáló legöm 
bölyített kivitelű. A fúvókák, valam int a készülék m egfe
lelő részei gyorscsatlakozók alkalm azásával könnyen 
szétszedhetők, tisztíthatok, ami egyebek mellett gyors ter
mékváltást tesz lehetővé.

Ö S S Z E F O G L A L Á S

Tömösy László: ACHEMA 2000 -  Mechanikai műveletek

A mechanikai műveletek között a szűrők sorában az automatizált 
szűrőprések és a préselőmembrános típusok alkalmazása teljed. 
Új szűrőszövet, a kis pórusméretű fém szűrőszövet megjelenése 
is említést érdemel. A porszűrő szövetek között teflonozott típu
sok jelentek meg, amelyek nedves por leválasztását, szélesebb 
körű alkalmazást, hosszabb alkalmazási időt tesznek lehetővé. 
Számos készülékgyártó mutatott be a gyógyszeripar tisztítási
ellenőrzési igényinek megfelelő kialakítású készüléket. Új kon
strukciójú, automatizált fluidizációs sugármalom zárja a bemu
tatott új konstrukciók sorát.

[Magy. Kém. Lapja, 56, 186 (2001)] 

S U M M A R Y

L. Tömösy: ACHEMA 2000 -  Mechanical Operations

Mechanical process liquid-filtration is discussed first. Fully 
automatic filter presses and membrane filter presses are more 
and more used. A new designed composite metal filter media 
with very small pore diameter must be mentioned also in this 
field. For dust-filtration new PFTE-coated media are recom
mended, which can be used for wet dust removal, and has elon
gated lifetime. Several equipment were presented for pharma
ceutical production, fulfilling the strict cleaning and inspection 
requirements. Description of a new design fully automatic flu 
idised bed je t mill closed the row of novelties.
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ACHEMA 2000 -  Műszaki tervezés (Engineering)

Technológiai tervezés

Fejlesztési irányvonal

M ielőtt a földet elkezdenék egyengetni, és a betont, az 
acélt a helyszínre szállítani, az üzem csak egy nagy halom 
papír. Az előtervek készítése során elkészülnek a folya
matábrák, a csőkapcsolási tervek, a berendezésjegyzékek, 
elrendezési rajzok és a költségbecslés. Ezek a dokum entá
ciók képezik a részletes kiviteli tervezés alapját, am it rész
letes tervezés során finom ítanak ugyan, de alapvetően 
nem módosítanak. A tervek részletes vizsgálata azt m utat
ja , hogy az előtervek a teljes beruházási összeg 80%-át 
meghatározzák. Ezért kiem elkedő fontosságú, hogy a 
m érnökök a tervezés kezdeti szakaszában milyen döntése
ket hoznak. A tervezést segítő szoftverek piaca folyam ato
san bővülő. A 2000. évben 1,8 milliárd dollárra becsülik a 
tervező program ok piacát a világon.

Az új programok gyorsan lesöprik a tervező asztaláról a 
kézzel rajzolt diagramokat és folyamatábrákat, és úgy m eg
növelik a hatékonyságot, hogy a folyamat-tervezőnek lehe
tősége nyílik több változatot kidolgozni, és megkeresni a 
költségek szempontjából legkedvezőbb megoldást. Annak 
ellenére, hogy a tervezők több változatot vizsgálnak meg 
ma, m int öt-tíz évvel ezelőtt, a tervezési idő csökken. Pél
dául a Kellog Brown and Root technológiai tervei 23 hét 
helyet 14 hét alatt készülnek el. A fejlődés eredményekép
pen az optimalizált tervek kb. 30%-kal kevesebbe kerülnek 
az üzem teljes életciklusa alatt, mint egy évtizeddel ezelőtt. 
A kihegyezett tervezés eredményeképpen a beruházási költ
ség akár 40%-kal is csökkenhet a hagyományos túlbiztosí
tott tervezéssel szemben, de elveszti a rugalmasságát. Ez 
utóbbi „eredmény” azonban sokszor nem tetszik a megren
delőnek. A korszerű előterv készítő programcsomagok több 
egységből állnak, és közös adatbázist használnak. Egyik 
program kiszámítja a hő- és anyagmérleget, amelynek ada
tait felhasználja a szimulátor program. A harmadik program 
elkészíti az egyes berendezések specifikációit és fejleszti a 
folyamatábrát. Más programok felhasználva az előzőek 
eredményeit előzetes elrendezési rajzot, csőkapcsolási ter
vet, illetve költségbecslést készítenek. Esetleg az üzem há
romdimenziós modelljét is elkészítik. Bár ez a kép Magyar- 
országon talán még futurisztikusnak tűnik, a nagy eljárástu
lajdonos világcégek által alkalmazott programcsomagok 
részben vagy egészen így működnek. A csomagok vásárolt 
és saját fejlesztésű programok integrálásából jöttek létre.

Az alábbiakban néhány ilyen komplex alkalm azást m u
tatunk be.

A Stork Comprimo Belgie N. V. (Antwerpen, Belgium) a 
Simulation Science Inc. Pro II program ját használja folya
m atszimulátorként, In-Plant és Hextran program okat a fo
lyam atábra készítéséhez, HTRI szoftvert a hőátadási 
problém ák megoldására, és az Icarus International Inc. 
Icarus program ját a költségbecsléshez. Az adatforgalmat
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saját fejlesz tésű  E ngineering  M anagem ent System s 
(EM S) program szervezi, lehetővé téve, hogy m inden ada
tot csak egyszer kelljen bevinni.

A Toyo Engineering Corporation  (Tokio, Japán) a Rebis 
A utoPlant program ját használja folyam atábra készítésre, 
a Design Power Inc. P lantBuilder és A utoRouter prog
ram jait a három dim enziós elrendezés és csősávkialakítás 
céljára. Youichi N ishi, a társaság integrált üzem tervező 
egységének vezetője szerint a program ok használata 
10-20% -kal csökkentette a tervezési időt.

A Bechtel Group Inc. (Frederick, M aryland, USA) is sa
já t fejlesztésű program okkal egészítette ki a vásárolt 
szoftvereket. A Com et egyszerűsített térbeli CAD m odel
lező program  az elrendezés optim álására szolgál, és 
m ennyiségi becsléseket is készít. A Project Works szerve
zi az adatforgalm at a különböző tervező program ok kö
zött. A Bechtel G lobal Knowledge Network összeköti a 
társaság világszerte található irodáit.

A Fluor D ániel (Aliso Viejo, CA, USA) m érnökeit a 
többéves gyakorlat m egtanította arra, hogy a kom plex 
üzem ek csővezetékeinek költsége sokszor eléri a teljes be
kerülési összeg egyharm adát. A Fluor Dániel ezért a D e
sign Power Inc. segítségével olyan alkalm azást fejlesztett, 
am ely tartalm azza a legképzettebb csőtervező és üzem ter
vező szakem bereinek tudását, és felhasználhatóvá teszi 
azt az új üzemek tervezésénél. Az együttm űködés eredm é
nye az OptimEyes program. Az Optim Eyes lehetővé teszi 
több elrendezés vizsgálatát, és m eghatározza a legkisebb 
költséggel m egvalósítható elrendezést. A program  elké
szíti az üzem térbeli modelljét, és pontos anyagjegyzéket 
készít a költségbecsléshez. A  szoftver autom atikus 
nyom vonalm ódosító rutint tartalm az, ha a berendezéseket 
elmozdítják, a csatlakozó csőhálózatot a program  m ódo
sítja, és m ódosítja az anyagjegyzéket is. Az Optim Eyes 
használata töredékére csökkentette a megvalósíthatósági 
tanulmányok, az ajánlatok és az előtervek készítésének 
idejét. Frank Schultz, az Optim Eyes program  m anagere 
tájékoztatása szerint egy adott m egvalósíthatósági tanul
mány elkészítési ideje a folyam atszim uláció eredm ényeit 
kiindulási adatokként használva tizenkét órára csökkent, 
am i öt évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna.

A Foster W heeler Corp. (Clinton N. J. U SA) saját fej
lesztésű Foster W heeler Design A ssist (FW DA) program 
ja  a szakaszos gyógyszergyári technológiák felülvizsgála
tát végzi. Egy gyógyszergyár rekonstrukció -  m ásik terve
ző iroda által készített -  előterve szerint negyvenm illió 
dollárba került volna, am it ezért elvetettek. Az FW DA 
programmal végzett felülvizsgálat megállapította, hogy 
nem a term elő reaktorok okozzák a szűk keresztm etszetet, 
hanem  az elsődleges segédrendszerek nem  m egfelelő m i
nősége. A javasolt m egoldás szerint a gyártó reaktorok 
kism értékű fejlesztése m ellett a segédrendszerek rekonst
rukcióját kellett végrehajtani, ami csak tizenhétm illió dol
lárba került. Néhány hónapi sikeres társaságon belüli 
használat után a Foster W heeler kilépett a piacra az 
FW DA program m al. A  tulajdonos üzem eltető részére
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adott program  segítségével az egyes üzem ek teljes életcik
lusa alatt kiküszöbölhetők a szűk keresztm etszetek és fo
lyamatos megtakarítás érhető el.

A Kvaerner E& C  (London, Anglia) társaság szám ítógé
pi integrált tervezési igazgatója, D ávid Cockshoot szerint 
a beruházás teljes élettartam a alatt kb. 23% -t takarítanak 
meg a számítógépi program ok segítségével tervezett léte
sítmények a hagyom ányosan tervezett létesítm ényhez ké
pest. Az intelligens számítógépes dokum entációt és szoft
vert a kezelők részére jelenleg a beruházók 10-15%-a 
igényli. További 40-50%  igényli a tervdokum entációt 
elektronikus formában. Legnagyobb partnereivel a E.i.du 
Pont de Nem ours (W ilmington, Del. USA) és a M erck and  
Co. Inc. (W hitehouse Station, N.J. USA) a Kvaerner kifej
lesztette a saját előtervező és kiviteli tervező program- 
rendszerét a Vantage-t, és a létesítm ényfelelőst segítő 
program ot a Focust, ami a térbeli tervezést végző PDMS 
programmal van összekötve.

Néhány korszerű programcsomag bemutatása

Saját program fejlesztéssel csak a nagy világcégek tudnak 
megfelelő szoftvert előállítani, a közepes és kis cégek a 
világpiacon található program ok közül választanak. Az 
alábbiakban néhány jelentős kereskedelmi program ot for
galmazó cég legújabb fejlesztési eredm ényét mutatjuk be.

Az Aspen Technology Inc. (Cambridge, MA. USA) a vi
lág legnagyobb folyam atm odellező társasága, amely a 
modell alapú többváltozós prediktív folyam atszabályozá
si piac 70% -át m ondhatja magáénak. Az elm últ tíz évben 
17 társaság olvadt bele, és a term ékeiket integrálták az 
Aspen program családba, többek között a Speedup dinam i
kus szimulátort, a B-Jack hőcserélő programcsaládot, az 
Icarus költségbecslő programot. Az AspenTech a teljes 
term ékskáláját bem utatta az ACHEM A-n.
A program okat öt term ékcsoportban forgalmazzák:
1. Aspen Engineering Suite™
2. Aspen M anufacturing Suite™
3. Aspen eSupply Chain Suite™
4. Aspen Plantelligence™
5. Aspen Enterprise Optimization™
1. Az Aspen Engineering Suite™: alapvetően a tervezést se

gítő szimulációs programokat tartalmazza. Segítségével az 
alábbi feladatok végezhetők el a teljesség igénye nélkül.
• Folyam atszintézis és analízis,
• Fiziko-kémiai adatbank és modellek,
• Á llandósult állapotú és dinamikus folyam atok szimu

lációja, optim alizációja,
• Berendezések méretezése, és terhelésük számítása,
• Kezelők betanítása és tréningje.

2. Aspen M anufacturing Suite™ : a gyártást segítő speciá
lis programcsomag:
• Fejlett vezérlő programcsalád, am elynek tagjai csök

kentik a variációkat, növelik a kapacitást, és azonnali 
választ adnak a dinam ikus zavarokra.

• Inform ációkezelő program család, am elynek tagjai az 
adatokat használható inform ációvá alakítják, köny- 
nyen elérhetővé teszik azokat a végfelhasználók 
gyors döntéseihez.

• Termelés segítő programcsalád, am ely optim alizálja a 
folyam atokat a m indenkori igényeknek megfelelően.

mkl

3. Aspen eSupply Chain Suite™ : egyedülálló, integrált 
rendszer a teljes ellátási lánc optim alizálására. Ez az in
tegrált megközelítés csökkenti a bevezetési időt és na
gyobb gazdasági előnyt biztosít a felhasználóknak. Az 
előre konfigurá lt iparág  specifikus m egoldások 
könnyebben elégítik ki az igényeket, és em elt színvona
lú kiindulási helyzetet terem tenek a megvalósításhoz. 
Ilyen rendszer például:
• Aspen PIMS -  a petrolkém iai és finomítói termelés 

tervezésére és ütemezésére
• Polymers Scheduling -  a folyam atos és félfolyamatos 

polim erüzem ek részére
• Aspen Strategic Analizer -  általános célú stratégiai 

tervező program  minden iparág részére
4. Aspen Plantelligence™ : egy programcsalád, amely az 

AspenTech integrált iparág specifikus m egoldásait tar
talm azza, az A spen P roduct Suite, az Aspen 
Fram ework és az Aspen Business Templates elemeit 
használják fel egységes rendszerben az üzemen belüli 
optim alizálási feladatok megoldására.

5. Aspen Enterprize Optimalization™ : olyan program csa
lád, amely az AspenTech integrált iparág specifikus 
megoldásait tartalmazza, az Aspen Product Suite, az 
Aspen Fram ework és az Aspen Business Templates ele
meit használják fel egységes rendszerben az üzemen 
belüli és a társaság üzemei közötti optim alizálási fel
adatok megoldására.
A piacon kapható folyam atszim ulációs program ok kö

zül a legáltalánosabban használható és legsokoldalúbb 
program  az Aspen Plus szim ulátorprogram , amely az 
Aspen Engineering Suite (továbbiakban: AES) része. Az 
ACHEM A-n az AES 10.2 verzióját mutatták be, melynek 
újdonságait az alábbiakban ismertetem.

Az Aspen Engineering Suite™  tizenöt programból áll, 
melyek nagy része önállóan is használható.
1. Az Aspen Properties az AspenTech fizikai adatbankja, 

fizikai adat analizáló és becslő program okkal kiegé
szítve. Az új verzióban m ár önállóan használható a 
fiziko-kém iai adatbank. A m ásodik újdonság az Excel 
tulajdonság szám ító kalkulátor. Segítségével a kibőví
tett Excel funkciókkal term odinam ikai, transzport- és 
fázisegyensúlyi adatok szám olhatók az Excel táblák
ban. A cellában definiált fizikai tulajdonságot egy m á
sik cellában m eghatározott kom ponensek adataival 
szám olja ki. Ez lehetővé teszi, hogy speciális igények
hez illesztett adatbázist hozzunk létre az Excel táblá
ban felhasználva az A spen Properties részletes m o
delljeit. H arm adik újdonság a Web alapú adatbank. A 
beépített rutinok segítségével a nem zetközi társaságok 
a W eben keresztül egységesíthetik  a fizikai tulajdon
ság szám ító program jaikat. Jelenleg csak a tiszta 
anyagok adatainak összehangolása lehetséges, de a jö 
vőben kiterjesztik a teljes program ra a Web lehetősé
geit. A negyedik újdonság az A spen Properties nyílt 
rendszerré alakítása. Ez lehetővé teszi a felhasználó
nak, hogy egyéni igényeinek m egfelelően átalakítsa 
az adatbankot, a m odelleket és a tulajdonság számító 
rutinokat. A program  tám ogatja a C A PE-O PEN  kon
zorcium  által a fizikai tulajdonságokat szám ító ruti
nokhoz kifejlesztett C O M -alapú csatoló felület alkal
m azását.
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2. Az Aspen ÖLI az Aspen vizes elektrolitoldatok tulaj
donságait számító programja. A jelenlegi az első olyan 
verzió, am elyben a többi részegységhez hasonló módon 
teljesen integrálták a programot, eddig ugyanis külső 
kiegészítő program csom agként lehetett kapcsolni az 
Aspen Plus szimulátorhoz. Az A spen ÖLI kom plem en
tere az Aspen Plus elektrolit program csom agjának, az 
utóbbi ugyanis tömény elektrolitok tulajdonságait szá
molja (xH20  <0,65), m int például a tömény kénsav. A 
két egym ást kiegészítő tulajdonságszám ító program  al
kalmazásával az Aspen egyedülálló lehetőséget biztosít 
a felhasználóinak. Az Aspen ÖLI egyik újdonsága, 
hogy az elektrolitoldatokhoz új viszkozitás modellt fej
lesztettek ki. A másik újdonság a sókiválás m odellezé
sének rugalm asabbá tétele.

3. Az Aspen Plus az AspenTech állandósult állapotú 
folyam atszimulátora. A vegyiparban, petrolkémiai ipar
ban és a finom ítókban általánosan alkalm azott m űvele
ti egységeken kívül lehetővé teszi a felhasználó által 
definiált műveleti egységek beépítését is. Külső m odul
ként csatlakoztatható a BatchFrac szakaszos desztilláci
ós modell, amely több tányéros oszlop m odellezését te
szi lehetővé. A szakaszos desztillációt egym ás utáni 
műveletek sorozatával m odellezi. Szintén külső m odul
ként csatlakoztatható a RateFrac, az AspenTech nem 
egyensúlyi desztillációs modellje. Az újdonságok első
sorban a mérnöki m unka megkönnyítését, gyorsítását 
szolgálják. A nagy és bonyolult folyam atok szim ulálá
sának gyorsítására több m ódosítást vezettek be. Az 
egyik ilyen módosítás a tízszintű hierarchia bevezetése. 
A felsőbb szinten blokként látszó objektum, az alsóbb 
szinten, m int önálló folyam atszim uláció jelenik meg. A 
másik ilyen fejlesztés az objektum ok intelligens aktivá
lása és dezaktiválása. A kikapcsolt objektum nem vesz 
részt a szimulációban Az intelligens rendszer nem csak 
a kikapcsolt objektum ki és bem enő áramait dezaktivál- 
ja, hanem  a referenciaként hivatkozott blokkokat is. A 
kikapcsolt blokkok ugyan nem  vesznek részt a szim ulá
cióban, de szükség esetén bekapcsolás nélkül módosít
hatók. A fejlesztési m unkát gyorsítja, hogy a folyamat- 
ábrák elm enthetők templátként, és a későbbiek során 
ugyanúgy használhatók, m int egy könyvtárban szerep
lő műveleti egység. Új műveleti egységként építették 
be az áram kiválasztó modult. Ez lehetővé teszi, hogy a 
szimuláció bármely bem enti áramának (anyag, energia 
vagy teljesítmény) előre definiált értéket adjunk. Ez kü
lönösen bonyolultabb folyam atok analízisénél hasznos, 
pl. desztilláló kolonna rendszer vizsgálata különböző 
betáp összetételekkel, vagy finomítók vizsgálata külön
böző kőolajokkal. Természetesen tovább fejlesztették a 
fiziko-kémiai adatbankot is. A kölcsönhatási param éte
rek és Unifac-Uniquac param éterek módosítása mellett 
új általánosított eljárást vezettek be a gőzfázisú asszo
ciáció modellezésére. A módszert az IK-CAPE konzor
cium fejlesztette ki, és alkalm as dimerek, trimerek, il
letve hexamerek számítására.

4. Az Aspen Dynamics az AspenTech egyenletorientált 
dinamikus szimulátora. Az évekkel ezelőtt a Speedup 
néven ismert szim ulátort teljesen integrálták az Aspen 
Engineering Suite rendszerébe. Az új 10.2 verzió egyik 
újdonsága, hogy integrálták a Polim er Plus csomaggal,

ezzel lehetővé vált a m űanyagipari rendszerek dinam i
kus m odellezése. N éhány további újdonság: a reaktorok 
kinetikai param étereit az új verzióban kalorimetrikus 
adatokból is szám olja a program , és a felhasznált szi
vattyú jelleggörbéje bevihető a szimulációba.

5. Az Aspen Custom M odeller (ACM ) egy eszköz az egy
szerű műveleti egység definiáláshoz, illetve a meglévő 
modellek módosítására a felhasználó igényei szerint. Az 
ACM objektumorientált nyelvet használ a műveleti egy
ség leírására. Dinamikus, állandósult állapotú szimulá
ció, paraméter becslés és optimálás műveleteit egyenlet
orientált módon írja le, ami nagy rugalm asságot és haté
konyságot biztosít a rendszernek. Az ACM  10.2 verzió
jának néhány újdonsága: kísérleti adatok egyszerűbb be
vitele, és teljes statisztikai feldolgozása (regressziós gör
be és a mért adatok ábrázolása, konfidencia intervallum 
stb.). Interfészt építettek be, hogy a folyamatirányító szá
mítógépi programok OPC szerveréhez közvetlenül kap
csolódhasson a program. Ez lehetővé teszi, hogy a m űkö
dő üzem paramétereit használhassa a folyam atszimulá
tor, mintegy előre jelezve a várható termelést.

6. Az Aspen B-JA CK  egy integrált program család hőcse
rélők hőtechnikai és szilárdsági modellezésére. Három 
program ból áll:
• Az Aspen Hetran csőköteges hőcserélők hőtechnikai 

méretezésére szolgál. Többek között az alábbi fejleszté
sek találhatók a programban. Csatoló felület az Aspen 
Pinch programhoz, így a Pinch programon belül is el le
het végezni a hőcserélő részletes technológiai méretezé
sét. Másik újdonság a tipizált hőcserélősor táblázatának 
használata. Ebben a felhasználható előre definiálhat egy 
méretsort, amiből a program kiválasztja az adott feladat
ra legalkalmasabbat. A termoszifon reboilerek teljes 
csatlakozó vezetékrendszerének hidraulikai ellenállását 
figyelembe tudja venni a program a jelenlegi verziótól.

• Az Aspen Teams a csőköteges hőcserélők teljes m e
chanikai tervezését, és az alap nyom ástartó edények 
ellenőrzését végző program. V álasztható szabvány a 
TÉM A és az ASM E előírások, CODAP és az AD 
M erkblatt. A fejlesztések elsősorban az 1999-ben 
életbe lépett A SM E és TÉM A kiegészítések átvezeté
sére irányultak. Az új verzióban a szilárdsági szám í
tások Rich Text Form át (RTF) is elérhetők, így köny- 
nyen beilleszthetők a dokum entációkba.

• A z A spen A erotran  léghűtők , hőhasznosítók  és 
csőkem encék  konvekciós zónájának  hő technikai 
m éretezését és sz im uláció ját végzi. M odellezn i k é 
pes fázisváltozás nélkü li áram lást, kondenzáció t 
vagy fo rralást a  hőcserélő  csövekben , m íg a csövek  
kü lső  felü letén  keresztirányú  levegő  áram lást vesz 
figyelem be. A  10.2 verzióban  a fizikai tu la jdonsá
gok  ex trapo lác ió jának  m egb ízhatóságát növelték .

7. Az Aspen Pinch a minimális költségű vegyipari üze
mek és finomítók tervezésének eszköze. A szűkületi 
pont m eghatározásához szükséges adatokat az Aspen 
Plus szimulációs program biztosítja. A hőcserélők szá
mítására vagy a beépített egyszerűsített modellt vagy 
az Aspen B-JAC részletes modelljét használja. Az új 
verzió fejlesztése kapcsolódik az Aspen Plus fejleszté
séhez, ezentúl támogatják a hierarchikus folyam atábrá
kat, valamint javították a kim eneti adatok generálását.
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8. Az Aspen Split a desztilláció koncepcionális tervezésé
re és szintézisére szolgáló program. Felhasználható az 
elválasztás megvalósíthatóságának becslésére azeotróp 
elegyek szétválasztásánál. A 10.2 verzió az első', amely 
teljesen illeszkedik az Aspen Plus 10.2 verziójához. A 
fejlesztések eredményeként a program automatikusan 
meghatározza, az elegy összes azeotróp összetételét, 
akár homogén, akár heterogén azeotróp keletkezik. Au
tomatikusan kiszámítja a desztilláció határait, amelyek 
átléphetetlen határok, és lehetővé teszik az elválasztási 
feladat m egvalósíthatóságának becslését. Interaktív 
módon számítja a desztillátum és a maradék görbéket, 
és berajzolja a háromszög diagramba. A nem elegyedő' 
háromkomponensű elegyekre kiszámítja a folyadék-fo
lyadék és a gőz-folyadék-folyadék egyensúlyi görbéket, 
és ráhelyezi a maradék görbére. így meghatározható a 
dekanter szükségessége és felhasználásának módja az 
elválasztási feladat céljának megvalósításához.

9. Az Aspen Water az üzemek vízforgalmának modellezé
sére szolgál. Használatával csökkenthetők a vízellátás 
költségei, és megtakarítások érhetők el a szennyvíztisz
tító telepek üzemeltetésénél. A program segítségével 
szimulálhatjuk a telephely vízfelhasználását és elkészít
hetjük a víz és a szennyezőanyag mérleget. A folyamat- 
ábra tartalmazza az összes vízzel kapcsolatos műveleti 
egységet, mint hűtőtornyok, kazánok, tartályok, szi
vattyúk, szűrők. Az Aspen Water modellezi a víz kémiai 
és energetikai változásait. A beépített egyeztető m tinok 
meghatározzák a nem mérhető, vagy hiányzó adatokat. 
Ha a modell elkészült, a beépített optimáló modul aján
lásokat tesz a víz újrahasznosítására. A beépített vízke
zelő technológiai adatbázis segítségével meghatározha
tó a vízkezelő berendezés legjobb helye és fajtája. A 
modulon lényegi fejlesztést nem végeztek.

10. Aspen Zyquad olyan integrált többfelhasználói kör
nyezet, amely lehetővé teszi, hogy a tervezési folya
mat teljes ideje alatt a különböző felhasználók ugyan
azokat a tervezési adatokat használják. Összehangolja 
a különböző m odulok és külső program ok adatforgal
mát. Az új verzió illesztő felületet tartalm az a legelter
jedtebb kiviteli terv készítő program okhoz. Jelenleg a 
következő program okhoz tartalm az csatoló felületet: 
Sm artPlant és PDS P&I készítő programok, INTools 
és IDM  műszerezési program csom agok, ICARUS 
költségbecslő program , HTRI és HTFS hőcserélő szi
muláló programrendszerek. Ezen felül tartalmaz egy 
új Excel alapú adatlap definiáló program ot is, ami le
hetővé teszi a felhasználóknak, hogy az Excel táblák
ban m eglévő adataikat felhasználhassák az Aspen 
Engineering Suite programjaiban.

11. Az Aspen Adsim könnyen használható dinamikus szi
mulátor adszorberek modellezésére és méretezésére. Az 
egyenletorientált program gáz- és folyadék-adszorpciót 
és ioncserélő folyamatokat tud dinamikusan modellezni 
és alkalmas paraméterbecslésre is. A 10.2 verzió új lehe
tőségei: két dimenziós adszorbens ágy modell, részecske 
mérleg készítése, batch futtatási lehetőség, valamint a 
fiziko-kémiai folyamatmodellek kiterjesztése. Ez utóbbi 
tartalmaz két új izoterma-típust és az anyagátadásra két 
Arrhenius-egyenletet. A gázfázisú adszorberek ezentúl 
külső vagy belső hőcserélővel is kiegészíthetők.
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12. Az Aspen Chromatography könnyen használható prog
ram szakaszos és folyam atos kromatográfiás eljárások 
dinamikus modellezésére. A részletes szimuláció alkal
mas az ioncserélő alapú kromatográfiás eljárások leírá
sára is. A program alkalmas a nagy tisztaságú gyógy
szer, biotechnológiai, cukor és finomkémiai gyártás- 
technológia szimulálására. A program ot részletes nyo- 
másesés-számítással egészítették ki, ami figyelembe 
veszi az eluáló folyadék összetétel-változását, és a 
Yamamoto által kifejlesztett izotermával, ami az ion
cserés kromatográfiás eljárásokat írja le pontosabban.

13. A Batch Plus a szakaszos technológiák modellezésére 
és szim ulációjára szolgáló program. A programot 
alapvetően a gyógyszer-, biotechnológiai és mezőgaz
dasági üzem ek igényei alapján fejlesztették, de alkal
mas más receptúrán alapuló szakaszos technológia le
írására is. Az Aspen Engineering Suite 10.2 a 2.1 ver
ziójú Batch Plus program ot tartalmazza. Az új verzió
ban egyszerűsítették a receptúra bevitelt és kiegészí
tették a optim ális út m eghatározó rutinnal. A recepte
ket ezentúl konkrét berendezéstől függetlenül is be le
het vinni. A berendezések gőzem issziójának szám ítá
sa és kontrollálása válik lehetővé az új verzióban. K i
lenc műveleti egységet módosítottak, illetve egészítet
tek ki.

14. A Polimers Plus általános célú szimulációs program  a 
m űanyagipar részére. A program  m odelleket tartalmaz 
a polim erek tulajdonságai becslésére, a polim erizáció 
kinetikájára és az anyag- és hőm érleg számítására. A 
jelenlegi verzió legfontosabb fejlesztése az integráció 
az Aspen Dynamics 10.2 program m al. A Polimers 
Plus csatlakozó felülettel rendelkezik a Predici részle
tes polim erizációs kinetikus m odellező program  hasz
nálatához. Az új fiziko-kém iai modell lehetővé teszi a 
négy fázisú (polim er dús folyadék, m onom er dús szer
ves fázis, vizes fázis és a mindhárom m al egyensúly
ban levő gőzfázis) egyensúlyszám ítását.

15. Az Aspen PÉP Process Library egy új term ék az 
Aspen Engineering Suite csom agban. Tulajdonképen 
egyedi eljárások könyvtára, am elyben Aspen Plus 
vagy Polim er Plus műveleti egységeivel felépített 
vegyipari és m űanyagipari technológiák találhatók. 
Ecetsav, akrilonitril, kumol, etil-benzol, etilén, m eta
nol, polipropilén, sztirol és vinil-klorid előállítás 
összesen huszonegy technológiai m odelljét tartalm az
za a program.

A Hyprotech Ltd. (Calgary, Alberta, Kanada) Hysim 
majd Hysys program ja öt évvel ezelőtt a viszonylag olcsó, 
jó  m inőségű állandósult állapotú folyam atszim ulátor volt. 
Néhány évvel ezelőtt az AEA Technology felvásárolta a 
Hyprotechet, és elkezdte integrálni a m eglévő mérnöki 
programjaival, valamint a fejlesztésbe külső partnereket is 
bevont. A  2000. évi ACHEM A-n az AEA Technology- 
Hyprotech által bem utatott eredm ény olyan a felső kate
góriához közeledő program rendszer lett, m elyben három 
programcsomag, és ezekhez kapcsolódóan húsznál több 
egyedi program segíti a mérnöki munkát. Pontos számot 
nem  lehet m ondani, mert a független m érnökirodák 
együttm űködési szerződés vagy vásárlás útján szerzett 
program jait folyam atosan integrálják a program rendszer
be. A három programcsomag:
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• HYSYS: integrált szim ulációs környezet, mellyel idő
ben állandó, és dinam ikus szim uláció végezhető. A 
HYSYS.Concept a szétválasztási műveletek tervezését 
segíti. A HYSYS.Process a kiviteli tervezést segítő prog
ram, amellyel optim álható a beruházási és üzemeltetési 
költség. A HYSYS.Plánt a m űködő üzemek felülvizsgá
latára alkalmas program csom ag. Összekötve a folyamat- 
irányító számítógéppel alkalm as a kezelő szem élyzet ki
képzésére, üzem zavarok szimulációjára, és a folyamat- 
irányító program finom hangolására. A HYSYS.RTO+ 
valós idejű üzem optim áló program , m elynek segítségé
vel folyam atosan gyűjthetők, és feldolgozhatok a m űkö
dő üzem adatai. Az időben változó adatok segítségével a 
param éterbecslő program  és folyam atszim ulátor m egha
tározza az üzem állapotát, az egyes kulcsberendezések 
hatékonyságát (pl. hőcserélők elszennyeződését, kolon
na elválasztási hatásfokát). Ennek alapján karbantartási 
terv készíthető. A program csom ag alkalmas a folyam at- 
irányítási rendszer vezérlésére. A beépített többváltozós 
optimáló program a dinam ikus szim ulátor segítségével 
előre kiszám ítja a bem enő áram ok adatai alapján az 
üzem állapotnak m egfelelő optim ális működési param é
tereket, és ennek alapján határozza meg a m űszerkörök 
beállítási pontjait. A HYSY S.O TS+ a biztonságos m ű
ködtetés érdekében a szem élyzet kiképzését segítő prog
ramcsomag. Az üzem ben m űködő folyam atirányító szá
mítógépre kötve, vagy annak m űködését szimulálva le
het különböző helyzetekre és irányítási koncepciókra ki
képezni az üzem személyzetét.

• BaSYS: szakaszos (batch) technológiai üzemek teljes 
életciklusának tervezését és szim ulációját segítő prog
ramcsomag, am elyet a kém iai szintézis optim álásától, a 
méretnövelésen keresztül az üzemtervezésig lehet alkal
mazni. A m űködő üzem ekben környezetvédelm i és biz
tonsági elem zések m ellett a kezelő szem élyzet betanítá
sára is használható.

• AXSYS: többfelhasználós adatbank, ami lehetővé teszi 
a csoportos munkát, és csatolófelületet biztosít a felhasz
náló által futtatni kívánt szim ulációs, berendezés m ére
tező és költségbecslő program okhoz (mind az AEA 
Technology által szállított, m ind saját, illetve harmadik 
fél által szállított program okhoz). A tárolt adatok alapján 
beépített algoritm usok segítségével generálható a létesít
mény P&I diagramja, és csatoló felületet biztosít a térbe
li üzem tervező programokhoz.
Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül néhány újdon

ságot mutatunk be.
A kőolaj- és gázipar igényeinek teljesebb kielégítése cél

jából megállapodás keretében integrálják a Sulphur Experts 
Sulsim programját, a DB Robinson & Associates termodi
namikai fejlesztéseit és Amsim programját. Ezekkel a prog
ramcsomagokkal a finomítói és földgázipari kéntartalmú 
gázok tisztítását, és az eltávolított kénvegyületekből Claus- 
eljárással történő kénelőállítást lehet az eddigieknél ponto
sabban szimulálni. A KBC Advanced Technologies Plc.-vel 
kötött együttműködési megállapodás alapján a KBC fino
mítói veszteségcsökkentő és profitoptimáló programjait 
fogják integrálni a HYSYS.Refinery programcsaládba. Az 
együttműködés előnyei a finomítók részére:
• Előre számítható a termékek és közbenső áramok minősé

ge új nyersolaj feldolgozása, vagy a vágási hőmérsékletek,

illetve a reaktorok terhelésváltoztatása esetén. Ellenőriz
hetők a katalitikus üzemek szempontjából fontos tulaj
donságok, mint a Conradson-szám vagy a fémtartalom.

• A HYSYS.Refinery „Best fór Profit Process” program 
segítségével javítható a tervezés és term elésprogram o
zás, mert a teljes termelési- és értékesítési lánc optim ál
ható a maximális profit elérése céljából.

• Előre számítható egy új nyersolaj feldolgozása során ke
letkező term ékek m ennyisége és minősége, tervezhetők 
az alkalm azandó üzemi paraméterek.

• Az üzemek irányítása pontosabban tervezhető, aminek 
következtében növekszik az értékes term ékek aránya, 
csökken a kőolaj feldolgozásakor keletkező fáklyagázok 
és szennyezések mennyisége.
A vegyipari alapanyaggyártás részére az alábbi újdon

ságokat jelentették meg.
1. A szakaszos üzemek szim ulációjának és tervezésének 

javítására új a BDK 2000 program  3.1 változatát je len 
tették meg. Az új verzió tám ogatja a csoportos m unka
végzést és integrálták a G SE System s Inc. BatchCad 
szakaszos reakciók kinetikáját és reaktorokat m odelle
ző programját. Az alábbi újdonságok találhatók a prog
ramban, am ely része a BaSYS programrendszernek. 
- A  csoportos munkavégzés elősegítésére a megosztott

projektek és adatok egy on-line adatbázisba kerülnek, 
amely támogatja a verziókövetést és a ki- és bemenő 
adatok ellenőrzését, valamint a kulcs adatok rögzítését. 
Az adatbázis támogatja a Microsoft Database Engine, és 
az SQL-Server típusú adatbáziskezelők alkalmazását.

-  Testre szabható recept leírások lehetővé teszik, hogy 
a felhasználók a saját háziszabványuk, illetve előírá
suk szerint adják meg a recepteket.

-  Könnyítették a felhasználók által készített program ok 
és űrlapok illesztését a program ba. A felhasználó sza
badon csatlakoztathatja saját fejlesztésű program jait 
a BDK-hoz. Táblázatkezelő felületen keresztül, vagy 
Visual Basic script segítségével megírt program ok a 
javíto tt csatoló felületen keresztül az eddigieknél ru
galm asabban működtethetők.

-  A saját program ok illesztéséhez egy segédprogramot 
fejlesztettek ki, am ely lépésről lépésre segítséget 
nyújt a felhasználónak.

-  A GSE System ’s BatchCAD közvetlenül hívható a 
BDK React műveletéből.

-  A receptben leírt anyagfelhasználást automatikusan 
szinkronizálják a kém iai folyam atokkal.

-  Az EPA előírásai szerinti veszélyesnek minősített 
anyagok em issziójáról a program  elkészíti az előírá
sok szerinti jelentést.

2. Az eddig csak konzultációs segédeszközként és nyomta
tott formában elérhető segédkönyveket on-line formában 
is elérhetővé tették. Az On-line Process M anual rendsze
resen frissített CD-ROM -on érhető el, és az alábbi terü
leteken nyújt segítséget a felhasználóknak: kristályosítás, 
zagyok kezelése, szállítása, szilárd anyagok elválasztása, 
ömlesztett szilárd anyagok kezelése, szárítás, gáztisztí
tás, oldószeres extrakció és szennyvízkezelés.

Az on-line kiadás lehetővé teszi az egyes kéziköny
vek folyam atos frissítését. A leírások m ellett az egyes 
feladatok m egoldását segítő szakértői és szimulációs 
program ok is találhatók a CD-ROM -on.
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3. A HYSYS 2000 tavaszán m egjelent 2.2 verziója az
alábbi újdonságokat tartalmazza:
-  Folyamatábra szerkesztésben javították az rész-folya- 

matábrák kezelését, megoldották az ActiveX csatoló 
felület alkalmazását. Ennek segítségével az objektu
mok beillesztésekor a felhasználó által definiált VB 
script program segítségével vihetők be a HYSYS válto
zók, és bitmap képek is csatolhatok az objektumokhoz.

-  Az eddig is kiváló kőolajkom ponenseket kezelő 
program ot új viszkozitás modellekkel egészítették ki.

-  A hipotetikus kom ponensek átvihetők egyik adatbá
zisból a másikba.

-  A bonyolultan m odellezhető kolonnák (mint például 
kőolaj főlepárló, három fázisú kolonna) specifikálásá
hoz szakértői segédprogram ot készítettek.

-  Elsődleges és alternatív kolonna specifikációs lehető
séggel egészítették ki a programot. Ez lehetővé teszi, 
hogy az elsődleges specifikáció m ellett egy második 
specifikációt is m egadjunk a kolonnára. A program, 
ha az elsődleges specifikáció nem konvergál a m eg
adott határon belül, autom atikusan az alternatív spe
cifikáció szerint fut tovább.

-  A specifikációban az eddigi fix mennyiség helyett (pl. 
refluxarány =  2) ezentúl tartományt is lehet definiálni, 
azaz pl. a refluxarány kettő és öt között legyen.

-  Gyorsították a hőcserélő rutin szám ítási sebességét, 
és néhány új param étert vezettek be a szimulációhoz.

-  A reaktorok szám ításánál a különböző modellek 
sebességi, illetve konverziós param étereinek hőm ér
séklet függését is m eg lehet adni.

-  H Y SY S.EC O N O M IX  néven az IC ÁRUS Kbase 
program ját opcionális bővítésként lehet ezentúl hasz
nálni a H YSYS.Process és H Y SYS.Plánt program ok
hoz. A kiegészítés segítségével meg lehet becsülni a 
létesítm ény beruházási költségét.

A Hyprotech is elkészítette a HYSYS.CAPE-OPEN 
programcsomag első verzióját. Az Európai Unió által 
szponzorált fejlesztés eredm ényeként, m int azt az ASPEN 
program oknál leírtuk, ez a kiegészítés szabványosított fe
lületet ad a szim ulátorokhoz kapcsolható saját fejlesztésű, 
vagy harmadik fél által készített program ok részére.

Létesítménytervezés

A kiviteli tervezés m ásik nagy területe a létesítm ény ter
vezés. Az ACHEM A 2000 tapasztalatai alapján itt is a 
komplex program ok fejlesztése került előtérbe. Két prog
ram rendszer újdonságait szeretnénk röviden ismertetni.

A térbeli tervezésben piacvezető CADCENTRE Group 
Plc. (Cambridge, Anglia) üzemtervező programjai jól ismer
tek Magyarországon is. Az ACHEMA 2000-en mutatták be 
az ASPECT, a FOCUS és a VANTAGE új verzióit. Az 
ASPECT a Cadcentre új sémarajzoló rendszere, amely intel
ligens műszerezett csőkapcsolási terv (P&I diagram) és 
egyéb, a tervezéshez szükséges sematikus rajz készítésére 
szolgál. A rajzi megjelentetésre Autocad, Microstation, vagy 
Microsoft Visio használható. Az ASPECT segítségével gyor
san és könnyen készíthető P&I tervrajz, és az egyes elemek
hez különböző megjegyzések és specifikációk kapcsolhatók. 
A csőkapcsolási tervben lévő kapcsolati rendszer hiánytala
nul átvihető a Cadcentre PDMS csőtervezési rendszerébe, és
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a program ennek alapján ellenőrzi a csőtervezés helyességét. 
Ha a PDMS Router programját használják, az a csőkapcso
lás alapján automatikusan elkészíti a csősávokat és összeköti 
a megfelelő készülékeket. A FOCUS program a Cadcentre 
projekt vezetést segítő programja, amely a „bölcsőtől a ko
porsóig” kíséri a beruházás megvalósítását. Egységes rend
szerbe összefogja a kiviteli tervezés, a beszerzés és az építés 
fázisait. A 2000. évi ACHEMA-n a 8.1 verzió megjelenését 
jelentették be, amely az internet és az e-kereskedelem lehető
ségeinek teljes kihasználását nyújtja. A VANTAGE progra
mot a Kvaemer ASA és az E.I. du Pont de Nemours társasá
gokkal fejlesztették ki. A program egy Oracle alapú nyitott 
adatbázis, amely a létesítmény tervezése és megvalósítása 
során összegyűjtött és jóváhagyott adatokat rendszerezi és 
naplózza. Ezzel lehetővé teszi annak visszakeresését, hogy 
honnan kerültek az adatok az adatbankba, kinek a jóváhagyá
sával és mikor módosították a későbbiekben. Kiszűri a dup
likált adatokat, és ellenőrzi az adatok integritását. Az adatok 
közvetlenül a forrástól kerülnek az adatbankba: a hő- és 
anyagmérleg adatai a folyamatszimulátorból, a műszerek és 
szerelvények az intelligens P&I diagramból (pl. ASPECT). 
Kétlépcsős ellenőrzés biztosítja, hogy csak konzisztens és 
jóváhagyott adatok kerüljenek a központi adatbankba. A 
VANTAGE integrálja a Cadcentre tervező programjait, az 
üzem tervező  PD M S-t, a sem atikus rajzokat készítő  
ASPECT-t és a projekt vezetést biztosító FOCUS-t.

Az ACHEMA-n mutatta be üzemtervező programcsomag
jának  új R5 verzióját a Cadison Software GmbH  
(Friedrichsdorf/Frankfurt, NSZK). A Cadison olyan objek
tumorientált adatbázis alapú tervező program, amely alkal
mas csoportmunka végzésre. Ez a modem programszervezé
si elv azt jelenti, hogy a tervezés során adatbázist töltünk fel 
az üzem adataival, és a szükséges rajzok igény szerint készül
nek az adatok felhasználásával. A hagyományos tervezés for
dított sorrendben készül: a tervező először megrajzolja a fe
lülnézeti csőtervet, a szükséges metszetekkel (régen ceruzá
val, majd tussal kihúzva, ma már elsősorban Autocad felhasz
nálásával), azután igény esetén elkészítette a csőszakaszok 
izometriáját. Végül a rajzok feldolgozása során előállította az 
anyagjegyzékeket. Az adatbázis alapú tervezőrendszerekben 
a folyamatábra, majd a csőkapcsolási terv adatai bekerülnek 
az adatbázisba, mint az üzemtervezés kiinduló adatai, és a 
program folyamatosan ellenőrzi a készülő csőterv és a meg
lévő adatok megfelelőségét. További előnye az ilyen progra
moknak, hogy minden adatot csak egyszer kell bevinni. Az 
intelligens P&I diagramok objektumai tartalmazzák az összes 
adatot, ami a tervezés során az adott berendezés azonosításá
hoz szükséges (azonosító jel, típus je llem ző  méretek, gyártó, 
gyártmány típusa stb.). Az adatbázist folyamatosan töltik fel 
a tervezés során, de minden adatot csak egyszer kell bevinni. 
Ha a tervezés során módosítás szükséges (pl. nagyobb telje
sítményű szivattyút kell beállítani), ezt csak egyszer kell kija
vítani, a változást a program valamennyi kapcsolódó tervré
szen átvezeti vagy automatikusan, vagy úgy, hogy a program 
ütközést jelez, és a tervezőnek kell megoldania a problémát. 
Az alábbiakban a főbb programrészeket ismertetjük:

CADISON PDM  a létesítménnyel kapcsolatos kimeneti 
és bem eneti adatokat ellenőrző és tároló modul. Objek
tum- orientált adatbázisban tárolja a létesítmény adatait. 
Tartalmazza a lista generátort és m ind az objektumok, 
mind a dokumentumok revízió követő rendszerét. Auto
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matikusan értesíti a tervező csoport tagjait a módosítások
ról. A bem enő és kim enő adatokat ellenőrzi. Konzisztencia 
ellenőrző logikai program ot tartalmaz. Az ismert vállalat- 
irányítási relációs adatbázisokhoz (SAP, AVA, PPS) csato- 
lófelületet tartalmaz. A program  teljes M S-Office integrá
ciója segítségével a dokum entum okat tetszőleges form á
ban pl. Word dokumentum, Excel tábla lehet előállítani.

CADISON N avigator  a projektvezetők, és az egységve
zetők részére nyújt lehetőséget a m unka folyam atos ellen
őrzésére. Kereső és m egtekintő program jaival a felelősök 
ellenőrizhetik a munka állását, m egtekinthetik az üzem 
már elkészült tervét, dokum entációit, anyaglistáit kinyom 
tatás nélkül is. Az adatokat felhasználhatják a saját igé
nyeik szerint összeállított táblázatok, dokum entációk ké
szítésére. Az adatokat interneten keresztül is el lehet érni. 
Igény esetén a m egrendelő részére speciális licencet ad
nak, és ennek segítségével a m egrendelő is folyam atosan 
követheti a projekt tervezését.

CADISON constructional engineering/site engineering  
modul segítségével lehet elkészíteni az üzem környezeté
nek térbeli modelljét Autocad alapú tervező programmal.

CADISON A P I  a modell és programozási felület. A prog
ram testreszabásához szükséges saját rutinok készülhetnek 
C++, JAVA és Excel tábla programokkal.

CADISON Engineering a tulajdonképpeni tervező modul, 
részei:

CADISON 2D-PIPE folyamatábrák és csőkapcsolási ter
vek készítésére szolgál. A szimbólum könyvtár választható 
nemzetközi szabványokból (pl. DIN 28004, ANSI stb.), 
vagy a szimbólumeditor segítségével saját szimbólumok is 
készíthetők. A keresztező vezetékeket automatikusan meg
szakítja, keresztreferencia táblákat készít az összefüggő raj
zokról, elkészíti a csőszakasz-, szerelvény-, készülék- és 
műszeijegyzékeket. A CADISON Electric Designer-rel 
összekötve a műszeres terv adatait (pl. Loop-diagramok) 
összehangolja a csőkapcsolási terv adataival.

CADISON 3D-PIPE a térbeli csőtervező program. Térbe
li szimbólum-könyvtárat és konstrukciós csomagot tartalmaz 
a berendezések modelljének készítésére. Különböző segéd- 
programokat tartalmaz a szivattyúk, tartályok és készülékek 
ábrázolására, és a könyvtárban található készülékek módosí
tására. A készülékekre csonkok helyezhetők. A program tar
talmazza a DIN és ANSI szerinti fő csőosztályokat, szivaty- 
tyúkat, műszereket és műanyagelemeket. A Router funkció 
segíti az automatikus csőtervezést. Természetesen bármilyen 
nézetből képes háromdimenziós metszeteket készíteni. A ké
szülő csőtervet összehasonlítja a CADISON 2D PIPE és 
CADISON Engineer programok által bevitt adatokkal.

Az ISO G EN  program  seg ítségével lépték nélküli 
izometriák készíthetők automatikusan. A rajzokat autom a
tikusan méretezi, és elkészíti az anyagjegyzéket.

CADISON MATPIPE a program rendszer adatbázisa. 
Tartalmazza a DIN standard csőosztályokat (Rohrteile 
Standard), Georg Fisher m űanyag elemeit, a DIN  karim a 
szabvány elemeit, DIN tömítéseket, a DIN profilacélokat, 
DIN/ANSI hegesztési varratokat, és a tartály jellegű ké
szülékek építő elemeit. Opcióként megvehetők az ANSI 
karimák, csőosztályi elem ek is. Elkészítették a nagy szi
vattyú- (pl. Edur, Hilge, KSB, APV) és berendezésgyár
tók gyártm ányainak térbeli modelljeit is (pl. U ltrafilter

szűrőit, A lfa Laval lem ezes hőcserélőit), valam int a sze
relvénygyártók katalógusait (pl. Ebro, Nocado, Bürkeit, 
Gestra stb.). A M atpipe program  független adatbázisként 
W IN NT alatt az Autocad részére is szolgáltat adatokat.

Pro-Steal acélszerkezeti rajzoló program , am ellyel az 
üzemek acél tartói és vázai tervezhetők.

CADISON ElectricDesigner 2D/3D  a programrendszer 
villamos és műszeres tervezést végző modulja. A  kétdimen
ziós modul a hagyományosnak tekinthető villamos tervezést 
automatizálja. Elkészíti a villamos kapcsolás áramútterveit 
és a  szükséges listákat (motor- és kábellista, anyagjegyzé
kek). A térbeli programmal elkészíthetők a kábelnyomvonal 
tervek, elhelyezhetők az elosztók. A program természetesen 
figyelembe veszi a m ár elkészült csővezetékek és szerelvé
nyek helyfoglalását. A térbeli modellből a csőtervekhez ha
sonlóan tetszőleges nézetek is kirajzolhatok (pl. kábelnyom
vonal terv). A műszeres tervező modul -  együttműködve a 
villamos tervező modullal -  kábelezési tervet készít. Emel
lett a P&I diagram adatait használva elkészíti a Loop-dia- 
gramokat, és különböző listákat, pl. műszeijegyzék referen
cia listák, anyagjegyzékek stb. A programhoz terjedelmes 
gyártói katalógus tartozik, ami nagymértékben javítja a ter
vezés hatásfokát. A szabályozási rendszer működésének el
lenőrzésére hivatkozási listákat készít, amely tartalmazza az 
alá- és fölérendeltségi viszonyokat és a jelek  útját a berende
zéstől (pl. kolonna fej hőmérséklet mérése) a beavatkozásig 
(pl. reflux-mennyiség szabályozó szelep). A műszerterem 
belső elrendezését is meg lehet tervezni a programmal. Eh
hez a beépített könyvtár tartalmazza a főbb elemek adatait.

Ö S S Z E F O G L A L Á S

Vigh László: ACHEMA 2000 -  Műszaki tervezés (Engineering)

Nemzetközi vizsgálatok kimutatták, hogy az előtervek a megvalósu
ló üzem teljes költségeinek 80%-át meghatározzák. A beruházás elő
készítő fázisát sok helyen számítógépi programok segítségével vég
zik. Az ACHEMA 2000 konferencián elhangzottak és a kiállításon 
látott újdonságok alapján bemutatjuk a nagy nemzetközi engineering 
cégek fejlesztési irányait. A tervezést segítő programok közül két 
technológiai tervező programcsaládot (AspenTech és Hyprotech 
programjai), valamint két üzemtervező program (Cadserver és 
Cadison cégek programjai) idei újdonságait ismertetjük.

[Magy. Kém. Lapja, 56, 189 (2001)]

S U M M A R Y

L. Vigh: ACHEMA 2000 -  Engineering

Investigations on international level have shown that total cost of 
a plant are determined during front-end engineering and design 
(FEED). With so much hinging on decisions made in the first 
phase of the plant life cycle, engineers are turning to new soft
ware tools to improve the FEED process. Development trends at 
large multinational engineering companies are discussed here on 
the basis of presentations and novelties exhibited at ACHEMA 
2000. Two “families” of process engineering programs 
(AspenTech and Hyprotech) and two plant design programs 
(Cadserver and Cadison) are discussed.
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Vegyipari műveleti praktikum

SZERKESZTI: FONYÓ ZSOLT 
DEÁK ANDRÁS

Hőátadási tényező mérése keverés tartályban
HAVAS GÉZA* 

DEÁK ANDRÁS* 
SAWINSKY JÁNOS*

Kisebb m éretű keverős tartályokban a hőátadó felület leg
több esetben a tartály fala. M éretnövelésnél a tartályfal ál
tal biztosított fajlagos felület csökken, tehát a tartály fal 
nem elegendő a szükséges m ennyiségű hőforgalomhoz. 
Ilyenkor póthőátadó felület szükséges. Ennek legism er
tebb form ája a csőkígyó.

A hőátadás sebessége függ az alkalm azott keverőtípus
tól és a fordulatszámtól. Az elterjedten használt fontosabb 
keverőtípusok tartályfalra és csőkígyóra vonatkozó hőát
adási tényezőjének szám ítására szolgáló összefüggések 
m egtalálhatók a keveréssel foglalkozó szakirodalomban 
[1, 6, 8.] Új, speciális feladatra kialakított keverőelem, 
vagy póthőátadó felület alkalm azásakor szakirodalmi in
form áció hiányában szükségessé válhat a hőátadási ténye
ző mérése, és a műveleti param éterektől való függését le
író kritériális egyenlet megállapítása. M unkánk további 
részében ehhez kívánunk segítséget nyújtani.

A mérési módszerek ismertetése

Hőátadási m éréseket végezhetünk állandósult állapotban 
és felfűtés illetve lehűtés közben is:
1. M érés fe lfű tés illetve lehűtés közben (instacionárius 

módszer). Ennél a mérési m ódszernél a kevert folyadék 
hőm érsékletét növeljük (vagy csökkentjük) a vizsgált 
hőátadó felületen keresztül beadott (vagy elvont) 
hőárammal. A kísérletek során m érni kell az átadott 
hőáramot, valamint a kevert folyadék hőm érsékletét az 
idő függvényében. A módszer előnye, hogy m eglévő 
üzemi készüléknél a kiegészítő m űszerezést kivéve ál
talában nem igényel átalakítást. Hátránya, hogy mivel 
időben változó hőm érsékleteket kell pontosan mérni, 
ism erni kell a hőm érők időkésési állandóit, továbbá a 
keverő berendezés hőkapacitását, hőveszteségét és eze
ket a differenciális hőmérleg felírása és m egoldása so
rán figyelembe kell venni. M indezen nehézségek miatt 
az eredm ények kevésbé megbízhatóak.

2. M érés állandósult állapotban (stacionárius módszer). 
Ennél a m ódszernél a berendezésben két, közel egyfor
ma nagyságú hőátadó felületre van szükség. A vizsgált 
hőátadó felületen átadott hőáram ot (hőközlés, vagy hő
elvonás) a kevert folyadékkal érintkező m ásik hőátadó

* Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vegyipari Műve
letek Tanszék, Budapest

196 mkl 2001. 56. ÉVFOLYAM. 5. SZÁM

felületen keresztül kom penzáljuk, azaz elvonjuk vagy 
pótoljuk. Ily módon a kevert folyadék hőmérséklete, 
csakúgy m int a többi mért hőm érséklet egy adott méré
si pont felvétele közben állandó, ezért a mérési adatok 
feldolgozása során nincs szükségünk a hőm érők időké
sési állandóira, sem a keverő berendezés -  pontosan ne
hezen m egállapítható  -  hőkapacitására és 
hőveszteségére. A m ódszer hátránya, hogy rendszerint 
nagyobb készülék-átalakítást igényel, viszont a kapott 
adatok m egbízhatóbbak és a mérési adatok kiértékelése 
könnyebb. Ezért laboratórium i körülm ények között 
m indenképen állandósult állapotban célszerű mérni, de 
am ennyiben lehetséges, üzemi körülm ények között is e 
módszer használatát javasoljuk. M unkánk további ré
szében ezt a m ódszert ism ertetjük részletesen.

A hőátadási tényező mérése állandósult állapotban

A vizsgált hőátadó felületre vonatkozó hőátbocsátási té
nyező a felületen átment hőáram, a felület és az átlagos 
hőm érsékletkülönbség ism eretében számítható [2]:

k  = ő
A A Tái ’ ( 1 )

ahol
A  hőátadó felület, m 2 
k  hőátbocsátási tényező, W /m 2K
Q hőáram, W
ATáll átlagos hőm érsékletkülönbség, K

A Q hőáram és annak mérése többféleképen is megvalósít
ható:
1. A fűtőköpennyel ellátott tartályt gőzzel fűtjük, az átadott 

hőáramot a kondenzvíz tömegáram és a fajlagos entalpi- 
ák, valamint a hőveszteség ism eretében számítjuk:

ö  =  G K ( í G - » * ) - ő v esz t ( 2 )

ahol
GK kondenzvíz tömegáram a, kg/s 
í'c a P  nyomású és TG hőm érsékletű fűtőgőz fajla

gos entalpiája, kJ/kg
iK a TK hőm érsékletű kondenzvíz fajlagos entalpiá

ja , kJ/kg
Q veszt duplikátor hővesztesége, W



Ennél a m ódszernél tehát a kondenzvíz töm egáram ának 
mérése m ellett a fűtó'gőz nyom ását és hőmérsékletét, illet
ve a kondenzvíz hőm érsékletét is mérni kell. Q mérésének 
bizonytalansága döntően a fűtőköpeny hőveszteség m eg
határozásának nehézségeiből adódik.

A gőzzel fűtött keverős tartály falához tartozó átlagos 
hőm érsékletkülönbség:

A^áti =  Tg ~  Tb • (3)

ahol TB a kevert folyadék hőm érséklete, K.

2. A szükséges hőáram ot hőközlő folyadékkal biztosítjuk 
(legtöbbször vízzel). A folyadék a póthőátadó felület
ként használt csőkígyóban illetve a köpenyben egyaránt 
áramolhat, az utóbbi esetben azonban továbbra is bi
zonytalansági tényező a hőveszteség pontatlan becslé
se, ezért a hőáram ot célszerűbb a csőkígyón átáram ol
tatott folyadék térfogatáram ának és hőm érsékletválto
zásának ism eretében számolni:

Q = V pcP(Tki—Tbe) , /4 )

ahol
V folyadék térfogatárama, m3/s
cp folyadék fajhője, J/kgK
p  folyadék sűrűsége, kg/m 3

Tbe- Tki rendre a folyadék be- ill. kilépő hőm érséklete, K

A csőkígyóval történt Q mérés esetén tehát a számított 
hőáramot nem kell a hőveszteséggel korrigálni, ezért a 
hőáram mérése pontosabb, m int az 1 . módszer esetén.

Ha pl. a keverős tartályt köpenyen keresztül gőzzel fűt
jük, a csőkígyóban pedig hűtővizet áramoltatunk, akkor a 
tartályfalra vonatkozó hőátbocsátási tényező számításakor 
a (2 ) összefüggésben az átlagos hőm érsékletkülönbség a 
(3) egyenlet szerint számítandó, Q értéke pedig a (4) k ife
jezésből adódik.

Am ennyiben ugyanennél a mérésnél a csőkígyóra vo
natkozó hőátbocsátási tényezőt számítjuk, Q értéke szin
tén a (4) kifejezésből adódik, de az átlagos hőm érséklet
különbség:

A TM =
Tt í - T b'

T  - T
l n ^ ----- *-

TB - T h

(5)

A továbbiakban a keverőoldali hőátadási tényező m egha
tározását a csőkígyó példáján m utatjuk be. A csőkígyó 
külső (keverő) oldali hőátadási tényezőjét ( a k) a mért 
hőátbocsátási tényezőből szám ítjuk1:

fl__A_
v* d b «* U C d b j

(6)

1 A hőátadó felületen lerakódó szennyeződés kémiai úton eltávolítható, így 
a számításnál a szennyeződésből adódó hőtani ellenállással nem számolunk.

ahol
dg, dk csőkígyócső belső ill. külső átmérője, m 
k  a keverő oldali hőátadó felülettel számolt hőát

bocsátási tényező, W /m 2K 
a  hőátadási tényező, W /m 2K
Ac a csőfal hővezetési tényezője, W /mK

Egyenes cső esetén az a h belső oldali hőátadási tényező 
Gnielinski [9] egyenletével számítható:

X % ( R e - lQ 3)P r

ahol

d„ l + \2 , l J % ( P r y>- l )

£ = (1 ,8 2 lg R e - 1,65)’

1
4- 1? f |

Í P r '
v / \ P r J

(7)

(8)

d bvp  csőben áramló folyadék Reynolds-szám a a 
^ e ~  rj folyadék átlagos hőm érsékletén, -

csőben áram ló folyadék Prandtl-szám a a 
=  folyadék átlagos hőm érsékletén, -

Prs Prandtl-szám  a csőfal belső hőmérsékletén, -
/ csőhossz, m
v folyadék átlagos sebessége a csőben, m/s 
rj folyadék dinamikai viszkozitása, Pás
A folyadék hővezetési tényezője, W /mK

Csőkígyó esetén az (5) egyenletből szám ított és egyenes 
csőre vonatkozó hőátadási tényezőt a csőkígyó görbületi 
sugarától (R) függő kanyar faktorral korrigálni kell [2]:

(9)

A (7) egyenletben az index nélkül szereplő anyagi állan
dók (rj, A, cp) a csőben áramló folyadékra vonatkoznak és 
a folyadék átlagos belső hőm érsékletén kell venni őket:

Tb = TB - A T M . (10)

A belső oldali átlagos falhőm érséklet (Ts b), mely a Prs 
számításához szükséges, az átadott hőáram ismeretében 
számítható:

Q = a bA b{TtJb- T b) ,  (11)

ahol A b a cső belső felülete, m 2.

A (11) egyenlet értelm ében a csőfal belső oldali hőm ér
séklete, s ezen keresztül a Prs éppen a keresett a b függvé
nye, tehát az a b m eghatározása az (7)...(11) egyenletek 
alapján iterációval lehetséges.

Szempontok a mérőberendezés kialakításához

A Q hőáram mérésénél a V folyadék térfogatáram megvá
lasztásakor vegyük figyelembe, hogy 
• a csőben áramló folyadék hőátadási tényezője turbulens 

tartományban arányos V°-8-val, tehát ebből a szempontból 
minél nagyobb áramlási sebességet célszerű biztosítani;
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• ha a térfogatáram  m érés hibája gyakorlatilag független a 
m ért értéktől (pl. vízóra alkalm azásakor), a relatív hiba 
csökkentése érdekében szintén minél nagyobb térfogat
áramot célszerű alkalm azni;

• adott hőáram esetén a csőben áram ló folyadék hőm ér
sékletváltozása a (4) egyenlet szerint fordítva arányos a 
térfogatáramm al, tehát a térfogatáram  növelése a hőm ér
sékletváltozás csökkenésével jár, em iatt a hőm érők vál
tozatlan mérési pontossága esetén a hőáram %-ában ki
fejezett mérési bizonytalanságot (a relatív hibát) növeli.

A hőáram minimális relatív hibájához tartozó folyadék tér
fogatáram számítása m egtalálható a szakirodalomban [7].

A hőm érséklet-m érőhelyek kialakítása:
• a be- és kilépő hőm érsékletek pontos mérése érdekében 

törekedjünk arra, hogy a mérési helyek a lehető legköze
lebb legyenek a hőátadó felülethez;

• bár nem  túlságosan nagy viszkozitású (<100 mPas) fo
lyadék keverése esetén a kevert tartályban a hőmérséklet 
jó  közelítéssel helytől függetlenül állandónak tekinthető, 
a TB hőm érséklet m éréséhez a hőm érőt célszerű a két 
hőátadó felülettől egyenlő távolságra elhelyezni.
A hőátadó felületet tisztaságát a m érések során folyam a

tosan ellenőrizzük, szükség esetén a lerakodott szennye
ződést kémiai úton távolítsuk el.

A hőátadási tényezőt leíró kritériális egyenlet 
konstansainak meghatározása

Az (1)...(11) egyenletek felhasználásával nyert minden 
egyes a k érték adott műveleti param éter együtteshez tarto
zik. Az a k hőátadási tényező műveleti paraméterektől va
ló függését leíró kritériális egyenlet m egállapítása érdeké
ben végrehajtandó kísérleti program  során különböző mé
retű, de geom etriailag hasonló berendezésekben változtat
ni kell a csőkígyó átmérőjét, keverő fordulatszámát, a 
hőközlés m ódját (fűtés ill. hűtés), és a kevert folyadékot. 
Az (1)...(11) egyenletek felhasználásával nyert a k értéke
ket a következő kritériális egyenlet form ájában dolgozzuk 
fel [4, 5]:

N u =  ARe°mP r bVisc,
ahol

N u  = d k
A Nusselt-szám , -

( 12)

Re_
d k dnp

m ódosított keverési Reynolds-szám, -

P r  = cP V
A Prandtl-szám , -

VVis = —  viszkozitás tényező, -
•s

d  keverő átmérője, m
n keverő fordulatszám a, 1/s
tj csőfal külső hőm érsékletén vett viszkozitás, Pás

ink 1

A (12) egyenletben az index nélküli param éterek (r / ,p , A, 
cp) a kevert folyadékra vonatkoznak a TR hőmérsékleten, 
míg az ^  a csőkígyó külső felületének átlagos hőm érsék
letén (T, k) vett viszkozitás. Az átlagos külső falhőm ér
séklet a ( 11 ) egyenlettel analóg módon, az átadott hőáram 
ism eretében számítható:

Q = a kAk(TB - T s k ) . (13)

Ugyanazon tartályban különböző átm érőjű keverőkkel 
történt mérési adatok feldolgozásakor -  mivel a berende
zések geom etriailag m ár nem hasonlóak -  a ( 1 2 ) egyenle
tet egy geom etriai sim plexszel ki kell egészíteni:

N u  = A R eamP r bVisc , (14)

ahol d  keverő átmérője, m 
D  tartály átmérője, m

Ezzel azt érjük el, hogy a keverőátmérő: tartály átmérő 
arányt tekintve geom etriailag nem hasonló berendezések
ben m ért hőátadási tényező értékek továbbra is egy közös 
egyenlettel leírhatók.

A (12) ill. (14) N usselt-egyenlet A, a, b, c, e konstansa
inak m eghatározása súlyozott többváltozós nemlineáris 
regresszióval történik [7]. Szám os elterjedten használt 
szoftver alkalm as a regressziós feladat elvégzésére.

Mérési eredmények és értékelésük

A hőtan i m érések sajátosságából2 következik, hogy a ( 1 2 ) 
ill. (14) egyenlet regresszióval kapott konstansai erősen 
korreláltak, tehát egym ástól függetlenül nem  vizsgálha
tók. A becsült konstansok bizonytalansága erősen függ a 
dim enzióm entes változók vizsgált tartom ányától. Irány
elvként elfogadható, hogy az a, b, c, e kitevők elfogadha
tó pontosságú becsléséhez a Re- és P r-szám okat legalább 
két nagyságrendet, a Vis változót pedig legalább egy

1. ábra. Csőkígyó hőátadási tényezője lemez propeller keverő esetén

2 A Re- és Pr-számok között negatív korreláció van, mivel kis Re-szám 
eléréséhez nagy viszkozitású folyadékot kell kevernünk, tehát ekkor a 
/V-szám értéke nagy, és fordítva, kis viszkozitású folyadék keverésekor 
lesz nagy a fte-szám, ekkor viszont a /V-szám értéke kicsi.
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nagyságrendet m eghaladó m értékben változtassuk a k í
sérletek során. A m ennyiben a vizsgált folyadékok P r  szá
ma csak kevéssé különbözik, a (12) ill. (14) egyenletek
ben célszerű elfogadni az irodalom ban szokásos b = 0,33 
értéket [2]. Ha csak fűtésnél vagy hűtésnél mértünk, illet
ve Vis értéke csak egy nagyságrenden belül változik, fo
gadjuk el a szakirodalom ban általánosan használt c - 0 ,1 4  
értéket is [2 ].

Példaként bem utatjuk egy k ísérletsorozatunk eredm é
nyeit (7. ábra). A k ísérleteket két különböző m éretű tar
tályban (50 és 500 dm 3) végeztük, hét különböző átm é
rőjű  lem ez propeller keverővei [6 ], öt különböző csőát
m érőjű csőkígyóval (d/D  -  0 ,25-0,40; d /D  = 0,030- 
0,051). A kevert fo lyadék víz és három  különböző ás
ványolaj volt (Pr  = 2 ,5 -2 ,09-102). A m érések során a 
hőáram  irányát is változtattuk, vagyis a m érések egy ré
szénél a csőkígyót hőközlésre, m ás részénél hőelvonás
ra használtuk (Vis = 0 ,12-2,2). Az ábra alapján m egálla
pítható, hogy a különböző m éretű  tartályokban, eltérő 
P r  és Vis értékekhez tartozó m érési adatok jó l illeszked
nek a korábbi m unkánkban m eghatározott összefüggés
hez [5].
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Ö S S Z E F O G L A L Á S

Havas Géza -  Deák András -  Sawinsky János: Hőátadási té
nyező mérése keverős tartályban

A szerzők ismertetik a keverős készülékbe helyezett csőkígyó 
külső oldali hőátadási tényezőjének mérési módszerét, a mérő- 
berendezést, valamint a mérési adatok feldolgozásának menetét. 
Lemezpropeller keverővei mért adatokon bemutatják a különbö
ző keverőátmérő-tartályátmérő arányú berendezésekben felvett 
adatok együttes feldolgozásának módszerét.

[Magy. Kém. Lapja, 56, 196 (2001)] 

S U M M A R Y

G. Havas -  A. Deák -  J. Sawinsky: Measuring Heat Transfer 
Coefficient in Agitated Vessel

Method and apparatus for measuring heat transfer coefficients 
to the external side of helical coils in agitated vessel are 
described. As example experimental data measured with plate- 
propeller mixers in apparatus of different mixer-vessel ratio are 
shown.

Helyreigazítás

Lapunk ezévi 3. számában megjelent „Vegyipari kutatóintéze
tek Magyarországon” című közlemény (szerző Szekeres Gá
bor) 89. oldala jobb hasábja 3. bekezdésének zárórésze téve
sen jelent meg. A helyes szöveg: „A megmaradt K+F részleg 
szűk kutatói létszámmal és elkülönített vagyonrésszel Mű
anyag Kutató és Fejlesztő Kft. néven 1993-ban kft.-vé alakult 
a hitelezőknek a csődeljárási tárgyalásokon történt beleegye
zésével és a Pannonplast Rt. pénzbeli hozzájárulásával. A Mű- 
anyagipari Kutató Intézetet 1997-ben végelszámolással felszá
molták.” így egészen más, a Pannonplast nem a MÜKI felszá
molásához adta a pénzbeli hozzájárulást, hanem a Kft. meg
alakulásához!

A szerkesztőség

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

G R O U P

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- 

granufátumokat gyárt és forgal

maz. Elsőrendű alkalmazástech

nikai szolgáltatás!
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SZEMÉLYI HÍREK________

V egyész Széchenyi-díjasok 2001.

A Magyar Köztársaság Elnöke -  a minisz
terelnök javaslatára -  nemzeti ünnepünk, 
március 15. alkalmából Széchenyi-díjat 
adományozott: Bogsch Eriknek, a Richter 
Gedeon Részvénytársaság vezérigazgató
jának a magyar gyógyszeripar fejlesztésé
ben elért eredményeiért, a gyógyszerek 
előállítását nemzetközi színvonalra emelő 
műszaki fejlesztési munkásságáért és a ha
zai gyártás szerkezetét és érdekeit mindig

2000. december 7-én, 80. évében elhunyt 
Szabó Gergely, állami díjas, okleveles ve
gyészmérnök, a Petrolkémiai Beruházási 
Vállalat nyugdíjas igazgatója, számos ma
gas állami és pártfunkció egykori betöltője, 
a Magyar Kémikusok Egyesületének egy
kor volt elnöke; földi maradványait család
ja és tisztelői dec. 27-én kísérték utolsó út
jára az óbudai temetőben.

Szabó Gergelyre -  Egyesületünk hagyo
mányőrző törekvéseinek szellemében -  el
sősorban, mint a Magyar Kémikusok 
Egyesülete elnökére emlékezünk. Nehéz 
időszakban -  1953-57 között - a forrada
lom előtti időben töltötte be ezt a tisztsé
get. Nehéz volt ez az idő azért, mert a for
dulat éve utáni gyors politikai irányváltás 
megzavarta a műszaki értelmiséget, aki
nek nagy része gyanakodva fogadta a 
gyors gazdasági és politikai irányváltás 
valamennyi intézkedését, így a MTESz 
alapítását is. Szabó Gergely érdeme, hogy 
elnöksége alatt a Magyar Kémikusok 
Egyesületében nem kellett a dolgokat az 
akkori idők bevett szokása szerint „átpoli
tizálni”, hanem hagyta kibontakozni a 
szakmai munkát. Ez gyümölcsöző ipari 
kapcsolatokhoz vezetett: akkor alakult ki 
az Egyesület máig fennálló, de sajnos ak
tivitásából vesztett ágazati kapcsolati 
rendszere és területi hálózata. Az Egyesü

szem előtt tartó következetes munkálkodá
sért;
Vértes Attila akadémikusnak, az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem-Magyar Tudo
mányos Akadémia Nukleáris Szerkezet- 
vizsgáló Kutatócsoport vezetőjének új 
anyagvizsgáló eljárások kidolgozásáért, 
amelyek lehetővé tették a Mössbauer-spekt- 
roszkópia korróziós elektrokémiai és oldal
szerkezeti kutatásokban történő alkalmazá

letben magas szintű szakmai munka indult 
meg. A növekvő politikai elvárás mellett 
helyet és rangot kapott az egyesületi ren
dezvényeken való szereplés és részvétel. 
A nyugodt, színvonalas, majdnem politi
kamentes munka megkövetelése (megha
gyása) Szabó Gergely érdeme, aki kollégá
ihoz, munkatársaihoz Egyesületen belül és 
azon kívül is mindig közvetlen és segítő
kész volt.

Szabó Gergely eredményes műszaki te
vékenysége a másik ok, ami méltán meg
érdemli a róla való megemlékezést. Ez a 
gyakorlati tevékenység a fordulat évétől a 
forradalomig tartó időszakban még nem 
tudott kibontakozni és eredményeket fel
mutatni. Az a mindössze fél esztendő, 
amit Magyarország egyetlen vegyipari mi
nisztereként betöltött, nem volt elegendő a 
helyes út és az átütő siker megtalálásához. 
Közreműködésével és irányításával meg
indult ugyan a korszerű vegyipar fejleszté
se, de ennek sem politikai (Romániával 
közösen), sem műszaki (acetilénbázis) 
megalapozása nem tűnt helyes útnak. Sza
bó Gergely számos vargabetűn át csak a 
forradalom után jutott el oda, hogy aktív 
részese és egyik legfontosabb tényezője 
legyen a magyar vegyipar európai léptékű 
és színvonalú fejlesztésének, mint a fej
lesztés bázisát a 250 ezer tonna/év kapaci

sát és a pozitronannihilációs spektroszkó
pia felhasználását a spinátmenetek tanul
mányozásában.

Kitüntetettjeinknek gratulálunk. Sajnos 
az eddigi szokásoknak megfelelő részletes 
indokolások, felterjesztések közléséhez ez 
évben az illetékes állami szervek nem já
rultak hozzá, ezért azokat közölni nem áll 
módunkban.

Miniszteri szakmai elism erés

Matolcsy György, gazdasági miniszter 
2 0 0 1 . március 12-én a nemzeti ünnep al
kalmából Eötvös Loránd díjat adományo
zott Henger Károlynak, a Nitrokémia 2000 
Rt. vezérigazgatójának. Gratulálunk.

tású etiléngyártó és részben feldolgozó 
gyárakat építő Petrolkémiai Beruházási 
Vállalat igazgatója. Ha lennének ma is az 
archaikus eposzokban alkalmazott állandó 
jelzők epiteton omanszok, akkor Szabó 
Gergely neve mellől nem maradna el a 
„gyárépítő” jelző. A mai gazdasági életben 
is fontos szerepet játszó Tiszai Vegyi 
Kombinát építése lett Szabó Gergely élet
műve és legnagyobb alkotása. Ehhez 
nagyszerű csapatot szervezett, és a hazai 
ipar és vegyipar történetében először sike
rült akkori pénzben 6  milliárdos beruhá
zást rekordidő, 36 hónap alatt megvalósí
tania. Az üzemet és a technológiát szállító 
Linde cég is elismerését fejezte ki ezért az 
alkotásért. A cég nagy hatalmú elnöke 
1975-ben személyesen látogatott el Ma
gyarországra, hogy kijelentse, a gyár épí
tői nem várt színvonalú, nyugat-európai 
normával is elfogadható munkát végeztek. 
Szabó Gergely a gyárépítő, alkotó mérnö
ki, emberi és vezetői képességeit a Petrol
kémiai Beruházási Vállalatnál tudta kitel
jesíteni.

A már említett hagyománytisztelő törek
vés jegyében a Magyar Kémikusok Egye
sületének vezetősége volt elnökeivel sze
mélyes kapcsolatot kíván teremteni és 
ápolni. VIII. elnökünk, Szabó Gergely ese
tében ezt a gyorsan és váratlanul bekövet
kezett halál akadályozta meg. Az elmaradt 
megbecsülést és tiszteletadást pótolja ez a 
megemlékezés.

Szekér Gyula -  Szekeres Gábor

M egem lékezés Szabó Gergelyről
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A magyar vegyipar és kémiatudomány

HAZAI KÉMIAI KUTATÁSI TÉMÁK, 
KUTATÓHELYEK, ISKOLÁK,
MŰHELYEK ÉS INTÉZMÉNYEK_________

SZERKESZTI: KEGLEVICH GYÖRGY ÉS 
KÖRTVÉLYESSY GYULA

Kénorganikus vegyületek

A kénorganikus kémiai kutatások Kucsmán 
Árpád kezdeményezésére az 1950-es évek 
elején kezdődtek el az ELTE Szerves Kémi
ai Tanszékén [1], Bruckner Győző profesz- 
szor támogatásával. A vizsgálatok kezdetben 
prcparatív kémiai alapokon nyugodtak, de 
hamarosan a fizikai szerkezetvizsgáló mód
szerek, a reakciókinetika és a kvantumkémia 
területére is átterjedtek. A csoport létszáma 
bővült, ami a kutatási témák számának nö
vekedését és sikeres megoldását tette lehető
vé. Az elért eredményekből a következőket 
lehet jelentőségüknél fogva kiemelni.

Spektroszkópiai és röntgendiffrakciós mé
résekkel sikerüt bizonyítani, hogy az N-acil- 
szulfiliminek (R2S=NS02Ar, R2S=NCOR’) 
kén- és nitrogénatomjai között poláris dtt-ptt 
kötés alakul ki. Ez a 7t-kötés azonban a kén
atom d-pályáinak sajátosságai miatt a szulfil- 
iminek acilcsoportjának konformációját nem 
tudja rögzíteni [2]. A kén-nitrogén kötések 
jellegével kapcsolatos kísérleti eredményeket 
ab initio kvantumkémiai számítások is alátá
masztották [3], az S=N kötés körüli forgás 
energetikailag megengedettnek tekinthető. A 
2-alkiltiolánok és -liánok szulfoxid, valamint 
szulfilimin típusú származékai esetében a 
sztereoizomerek felderített gyűrűkonformá- 
cióit sztoikus és konjugációs kölcsönhatás
okkal, valamint sztereoelektronos effektu
sokkal lehetett magyarázni [4].

Az 1960-as évek végén kezdődtek el a 
csoportban a kénorganikus vegyületek re
akcióinak mechanizmusával kapcsolatos fi
zikai szerves kémiai kutatások. A vizsgált 
átalakulások főleg a szulfidok oxidációs re
akcióinak körébe tartoztak. Bizonyítható 
volt, hogy a szulfidok (R2S) és N-halogén- 
vegyületek (QNXNa; Q=ArS02, RCO; X- 
Cl, Br) szulfiliminekhez (R2SNQ) és szul- 
foxidokhoz (R2SO) vezető reakciója 
szulfónium-intermediereket (R2SX+, 
QNH-) eredményező elektrofil addícióval 
indul, amit nukleofil szubsztitúciós lépések 
követnek [5]. A reakció sztereokémiájának

* ELTE Szerves Kémiai Tanszék, 1117 Buda
pest, Pázmány Péter sétány 1/a.
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tanulmányozása arra utalt, hogy a szulfil- 
iminek képződése a szulfónium intermedi
erekből a kénatom konfigurációjának reten- 
ciójával, a víz nukleofillal a szulfoxid kép
ződése pedig inverzióval megy végbe [6 ]. 
Később kimutatható volt, hogy -  a szénve
gyületek analóg reakcióival ellentétben -  a 
termékképződés sztereokémiáját előegyen- 
súlyok és a 7.4-szulfán-intermedierek 
pszeudorotációi egyaránt befolyásolják 
[4a]. Az eredmények alapján módszereket 
lehetett kidolgozni gyűrűs szulfoxidok és 
szulfiliminek szeteroszelektív szintézisére 
[4a, 7]. A szulfidok oxidációs reakcióinak 
kinetikai vizsgálatában új típusú szomszéd- 
csoport-közreműködés felfedezésére került 
sor, amely az átmeneti állapotban pozitív 
polározottságú kénatom és a negatív polá- 
rozottságú heteroatomok közötti elektrosz
tatikus kölcsönhatáson alapul [8]. A szulfil
iminek savas hidrolízise a kénatomon leját
szódó nukleofil szubsztitúció, itt SN1 és 
Sn2 típusú, valamint szomszédcsoport- 
közreműködést is magában foglaló mecha
nizmusokat sikerült kimutatni a Bunnett- 
Olsen-elmélet alkalmazásával [9].

Az 1970-es évek elején jutott el a kutató- 
csoport a spiro-Á4-szulfánok (spiroszul- 
furánok) felfedezéséhez [10]. Ezek az SH4 
molekulából származtatható, trigonális 
bipiramisos téralkatú, négyligandumos, 
négyvegyértékű kénatomot tartalmazó ve
gyületek elméleti szempontból igen fonto
sak. A kénatomon lejátszódó nukleofil 
szubsztitúciós reakciók intermedierjeként 
már korábban feltételezték a Á4-szulfánok 
létezését, ez volt azonban az első eset, hogy 
szerves ligandumot tartalmazó stabilis szár
mazékot sikerült előállítani és szerkezetét 
igazolni. Az axiális helyzetben különböző 
csoportokat tartalmazó 2.4-szulfánok eseté
ben a rosszabb távozócsoport erős egyes 
kötéssel, a jobb távozócsoportnak tekinthe
tő másik szubsztituens viszont meg
növekedett hosszúságú hipervalens kötés
sel kapcsolódik a kénatomhoz, így a mole
kula erősen poláris szerkezetű [11]. A 
hipervalens kötések hosszúsága és a vegyü

letek reakcióinak lefutása közötti összefüg
géseket a k4-szulfán-hidrolízisek mecha
nizmusának vizsgálatával lehetett tisztázni. 
Axiális helyzetben azonos csoportokat tar
talmazó szimmetrikus Á4-szulfánoknál a 
hipervalens kötések felhasadása, a poláris 
szerkezetű nemszimmetrikus vegyületeknél 
a kénatomon lejátszódó nukleofil szubszti
túció bizonyult a sebességmeghatározó 
döntő lépésnek [12]. Optikailag aktív szul- 
foxidból kiindulva sikerült az aszimmetriás 
szerkezetű optikailag aktív X4-szulfánok 
szintézisét is megvalósítani és abszolút 
konfigurációjukat megállapítani [13].

A Á4-szulfánok kutatásával párhuzamo
san folyt a csoportban a szokásos kovalens 
kötés kialakulása nélkül létrejövő kén-oxi
gén kölcsönhatások tanulmányozása. Szá
mos új modellvegyület röntgendiffrakciós 
vizsgálatával, valamint az irodalomban ta
lálható atomtávolság adatok elemzésével ki 
lehetett mutatni, hogy a pozitív polározott
ságú két- vagy négyértékű kénatom és a ne
gatív polározottságú karbonil-oxigénatom 
térbelileg mindig közel kerül egymáshoz, ha 
erre a molekula szerkezete és flexibilitása 
lehetőséget ad [14]. Az átmenet szinte foly
tonosnak tekinthető a nemkötött kölcsönha
tások és a X4-szulfánokban található hiper
valens kötések között, amit kvantumkémiai 
számítások is alátámasztottak [15].

Az ELTE Szerves Kémiai Tanszékén mű
ködő kénkémiai kutatócsoport munkáját 
mindvégig Kucsmán Árpád professzor irá
nyította. Kapovits István 1957-ben, Ruff Fe
renc 1961-ben, Rábai József 1973-ban, 
JalsovszJcy István 1979-ben, Szabó Dénes 
1982-ben kapcsolódott be a kutatásokba, 
amelyben nagyszámú diplomamunkát készí
tő vegyészhallgató és doktorandusz is részt 
vett. Röntgendiffrakciós és elektrondiffrak
ciós mérések elvégzésére hasznos együttmű
ködés alakult ki a Kálmán Alajos illetve 
Hargittai István akadémikusok által vezetett 
kutatócsoportokkal. Kvantumkémiai számí
tások terén Csizmadia G. Imre professzorral 
(Torontói Egyetem, Kanada) jött létre külö
nösen jó eredményeket hozó, mindkét fél 
számára gyümölcsöző kooperáció.

A kénorganikus csoport tevékenységéről 
eddig 117 tudományos dolgozatban és nagy
számú kongresszusi előadáson számolt be, 
közleményeire több mint 700 irodalmi idé
zetet kapott. (Néhány fontosabb közlemény 
az irodalomjegyzékben található, a teljes 
publikációs listát az [ 1 b] idézet tartalmazza.) 
A csoport munkáját 1975-ben Akadémiai 
Díjjal jutalmazták, Kucsmán Árpád, 
Kapovits István és Ruff Ferenc 1996-ban 
megosztott Széchenyi-díjat kapott. A kutatá
sok anyagi alapjául az OTKA és MKM pá
lyázatokon elnyert támogatások szolgáltak.

mkl2001. 56. ÉVFOLYAM. 5. SZÁM 201



A magyar vegyipar és kémiatudomány

IRODALOM

[1] (a) Kucsmán Á.: Acta Chim. Acad. Sei. 
Hung. 3, 47 (1953); (b) Kucsmán Á.: J. Moi 
Struct. (Theochem). 455, x-xv (1998)

[2] (a) Kucsmán Á. -  Ruff F. -  Kapovits 
Tetrahedron. 22, 1575 (1966); (b) Kucsmán 
A. -  Kálmán A. -  Kapovits I.: Acta Chim. 
Acad. Sei. Hung. 53, 97 (1967)

[3] (a) Mezey P. -  Kucsmán A.: J. Chem. Soc. 
Chem. Commun. 1448 (1971); (b) Mezey P. -  
Kucsmán Á. -  Theodorakopoulos, G. -  Csizma
dia G. I.: Theor. Chim. Acta. 38, 115 (1975)

[4] (a) Jalsovszky I. -  Ruff F. -  Kajtár-Peredy M. 
-  Kucsmán Á.: Tetrahedron. 42, 5649 (1986); 
(b) Forgács G. -  Schultz G. — Hargittai /. — 
Jalsovszky I. -  Kucsmán Á.: J. Chem. Soc. 
Faraday Trans. 285, 303 (1989)

[5] Ruff F. -  Kucsmán Á.: 3. Chem. Soc. Perkin 
Trans. 2, 509 (1975)

[6] Ruff F. -  Szabó G. — Vajda J. -  Kövesdi I. -  
Kucsmán Á.: Tetrahedron. 36, 1631 (1980)

[7] Jalsovszky I. -  Ruff F. -  Kajtár-Peredy M. -  
Kucsmán Á.: Synthesis. 1037 (1990)

[8] Ruff F. -  Kucsmán A.: J. Chem. Soc. Perkin 
Trans. 2, 1123 (1988)

[9] Kapovits /. -  RuffF. -  Gulyás J. -  Kucsmán Á.: 
Tetrahedron. 32, 1811 (1976)

[10] (a) Kapovits I. -  Kálmán A.: J. Chem. Soc. 
Chem. Commun. 649 (1971); (b) Kálmán A.
-  Sasvári K. -  Kapovits / . :  Acta 
Crystallogr., Sect. B. 29, 355 (1973)

[11] Kapovits I. -  Rábai J.—Szabó D. -  Czakó K.
-  Kucsmán Á. -  Argay G. -  Fiilöp Vi -  Kál

mán A. -  Koritsánszky T. -  Párkányi L :  J. 
Chem. Soc. Perkin Trans. 2, 847 (1993)

[ 12] (a) Ádám T. -  Ruff F. -  Kapovits I. -  Szabó D. -  
Kucsmán Á.: J. Chem. Soc. Perkin Trans. 2, 
1269 (1998); (b) Nagy P. -  Csámpai A. -  Szabó 
D. -  Varga J. -  Harmat V. -  Ruff F. -  Kucsmán 
Á.: J. Chem. Soc. Perkin Trans. 2, 339 (2001) 

[13] Szabó D.-Szendeffy Sz.-Kapovits
Kucsmán Á. -Czugler M.-Kálmán A.-Nagy 
P: Tetrahedron Asymmetry. 8, 2413 (1997) 

[ 14] KucsmánÁ.-Kapovits I.: Bemardi F.-Csizmadia 
G. l.-Mangini A. (eds), Organic Sulfur 
Chemistry, Theoretical and Experimental 
Advances Elsevier, 1985, pp. 191-245.

[15] (a) Ángyán J. G. -  Poirier R. A. -  Kucsmán 
Á. -  Csizmadia G. 1.: J. Amer. Chem. Soc. 
109, 2237 (1987); (b) Csonka G. I. -  Loos 
M. -  Kucsmán Á. -  Csizmadia G. I.: Chem. 
Phys. Lett. 230, 203 (1994)

Irodalomgyűjtés lezárva: 2001. február

Ö S S Z E F O G L A L Á S

Ruff Ferenc: Kénorganikus vegyületek

A z E L T E  S zerves K ém iai T anszékén  m ű 
k ö d ő  kén k ém ia i cso p o rt szerves k én v eg y ü 
le tek  sz in téz isén ek , szerk eze tén ek  és reak 
c ió m ech an izm u sa in ak  tan u lm án y o zásáv a l 
fog la lkozik . A  sz in téz isek k e l kapcso la to san  
leg k iem elk ed ő b b  e red m én y  a  stab ilis  szer
ves >,4-szu lfánok  fe lfed ezése . A  sz erk eze t

vizsgálatok a szulfiliminek és a X4- 
szulfánok kötésrendszerének és sztereoké
miájának meghatározására és értelmezésé
re, valamint a kén-oxigén nemkötött köl
csönhatások vizsgálatára terjednek ki. A re
akciómechanizmus-kutatások terén a szul- 
fidok oxidációjának, a kénatomon lejátszó
dó nukleoftl szubsztitúcióknak és a X4- 
szulfánok reakciókészségének vizsgálata 
hozott figyelemreméltó eredményeket.

[Magy. Kém. Lapja 56, 201 (2001)]

S U M M A R Y

F. Ruff: Organic Sulfur Compounds

The main topics of the research team dealing 
with sulfur chemistry in the Department of 
Organic Chemistry, Eötvös University are 
the synthesis, the structure and reaction 
mechanism of organic sulfur compounds. 
The synthesis of the first stable organic X4- 
szulfanes was accomplished by this group. 
The bonding and the stereochemistry of sul- 
filimines and X4-sulfanes, as well as the 
structures of certain other compounds wiht 
S...O  close contact were also studied and 
interpreted. New results were obtained in the 
investigations of the mechanism of oxidation 
of sulfides, the nucleophilic substitution on 
sulfur compounds and X4-sulfanes as well.

HÍREK, ADATOK, INFORMÁCIÓK

Magyar vegyipar 2000
Ez év februárjában hozták nyilvános
ságra az ipar 2 0 0 0 . évi előzetes adatait. 
A Központi Statisztikai Hivatal rendel

kezésünkre bocsátotta az összefoglaló 
adatok részét képező 1999. és 2000. évi 
vegyipari részadatokat. Ezeket mutat

juk  be olvasóinknak az 1, 2, 3. táblá
zatban.

Mogyorósyné Halász Rózsa

A magyar vegyipar 1999. évi termelési és értékesítési adatai*
1. táblázat

TEAOR szám, megnevezés
Termelési érték (folyó áron) Értékesítés (folyó áron)

összes Belföld Ex port

millió Ft Volumen- 
index, %

millió Ft Volumen- 
index, %

millió Ft Volumen- 
index, %

millió Ft Volumen- 
index, %

23 Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás 388 856 85,5 388 665 86,3 300 362 83,1 88 046 99,5
24 Vegyi anyag, termék gyártása 555 983 89,8 550 793 90,7 274 677 95,6 276 116 86,2

241 Vegyi alapanyag gyártása 253 830 94,5 252 866 94,9 120 873 93,2 131993 96,5
2411 Ipari gáz gyártása 18 830 103,5 18812 103,6 16 523 101,6 2 288 120,9
2412 Színezék, pigment gyártása 3 698 90,2 3 709 90,4 301 34,9 3 408 105,2
2413 Egyéb szervetlen vegyi alapanyag gyártása 14 744 86,6 14 743 86,8 6 495 104,8 8 248 76,5
2414 Szerves vegyi alapanyag gyártása 20 425 89,6 21 055 98,7 7 486 84,0 13 569 109,2
2415 Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása 23 468 85,8 24 188 89,9 19 137 85,4 5 050 112,4
2416 Műanyag alapanyag gyártása 172 589 96,4 170 283 95,2 70 881 94,6 99 401 95,7

242 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása 5 634 166,5 5 111 153,3 2 543 102,5 2 568 301,3
243 Festék és bevonóanyag gyártása 26 194 101,6 26 161 101,4 24 617 100,1 1 544 127,2
244 Gyógyszergyártás 203 459 79,4 200 301 80,8 84 815 95,5 115 489 72,6
245 Tisztítószer, testápolási cikkek gyártása 41 935 112,2 41 580 111,2 29 484 106,3 12 095 125,4

2451 Tisztítószer gyártása 31 197 125,9 20 886 124,9 23 448 122,2 7 438 134,1
2452 Testápolási cikkek gyártása 10 738 85,1 10 694 84,5 6 036 70,6 4 658 113,6

246 Egyéb vegyi termék gyártása 13 912 95,9 13 747 92,9 8 363 86,4 5 385 105,2
247 Vegyiszál-gyártás 11018 85,6 11027 92,1 3 982 93,2 7 046 91,5

25 Gumi-, műanyag termék gyártása 278 360 109,0 276 619 108,9 156 282 106,4 120 337 112,4
251 Gumitermékgyártás 66 354 111,9 65 470 112,4 16 682 97,0 48 789 118,9
252 Műanyagtermék-gyárt ás 212 006 108,1 211 146 107,9 139 630 107,3 71516 108,2

23-25 Vegyipar 1 223 198 92,0 1 216 077 92,7 731 578 91,9 484 499 93,9
Feldolgozóipar 7 886 728 112,4 7 852 234 113,0 3 373 262 101,6 4 478 972 123,4
Ipar 8 859 620 110,7 8 826 100 111,2 4 319 331 101,1 4 506 770 123,0

*Az adatok 5 fő feletti adatszolgáltatói körre vonatkoznak. Volumenindex: előző év = 100%
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A magyar vegyipar 2000. évi termelési és értékesítési adatai*
2. láblázat

T E Á O R  s z á m ,  m e g n e v e z é s

T e r m e lé s i  é r t é k  ( f o ly ó  á r o n )
É r té k e s í té s  ( f o ly ó  á r o n )

ö s s z e s B e l f ö ld E x p o r t

m i l l i ó  F t
V o lu m e n -  

i n d e x ,  %
m i l l i ó  F t

V o lu m e n -  

i n d e x ,  %
m i l l i ó  F t

V o lu m e n -  

i n d e x ,  %
m i l l i ó  F t

V o lu m e n -  

in d e x ,  %

2 3 K o k s z g y á r t á s ,  k ő o l a j - f e l d o l g o z á s 6 5 8  7 5 9 9 8 ,9 6 3 8  8 0 7 9 5 ,9 4 8 8  5 0 4 9 8 ,0 1 5 0  3 0 3 8 9 ,5

2 4 V e g y i  a n y a R ,  t e r m é k  R y á r tá s a 7 5 4  162 1 1 0 ,7 7 4 0  4 8 6 1 0 9 ,4 3 3 8  4 0 8 1 0 7 ,3 4 0 2  0 7 8 1 1 1 ,3

241 V c r v í  a la p a n y a R  R y á r tá s a 3 8 3  6 9 0 116 ,1 3 7 7  6 2 1 1 1 4 ,3 1 7 2  3 3 6 1 1 1 ,9 2 0 5  2 8 5 1 1 6 ,4

2 4 1 1 I p a r i  g á z  g y á r t á s a 2 2  5 9 0 9 8 ,4 2 2  4 8 1 9 8 ,1 19 6 7 9 9 7 ,7 2  8 0 2 1 0 1 ,2

2 4 1 2 S z í n e z é k ,  p i g m e n t  g y á r t á s a 4  5 5 1 1 0 0 ,6 4  4 9 4 9 9 ,2 3 2 9 1 0 6 ,6 4  165 9 8 ,6

2 4 1 3 E R y é b  s z e r v e t l e n  v e R y i a la p a n y a R  R y á r tá s a 19  6 5 9 1 0 6 ,8 19  3 9 0 1 0 5 ,3 8  631 1 0 6 ,8 10  7 5 9 104 ,1

2 4 1 4 S z e r v e s  v e R y i a l a p a n y a R  R y á r tá s a 2 7  4 9 1 1 1 1 ,0 2 6  2 4 4 1 0 2 ,6 9  2 2 1 1 1 6 ,3 17  0 2 3 9 6 ,4

2 4 1 5 M ű tr á R y a ,  n i t r o R é n v e R y ü le t  R y á r tá s a 3 4  9 5 6 1 3 3 ,2 3 6  2 0 0 1 3 4 ,0 2 8  9 7 2 1 3 6 ,2 7  2 2 8 1 2 5 ,6

2 4 1 6 M ű a n y a R  a l a p a n y a R  R y á r t á s a 2 7 4  3 3 8 1 1 7 ,5 2 6 8  7 0 9 1 1 6 ,0 1 0 5  4 0 1 1 0 9 ,6 1 6 3  3 0 8 1 2 0 ,2

2 4 2 M e z Ő R a z d a s á R i v e R y i t e r m é k  R y á r tá s a 9  9 7 3 1 8 5 ,2 10  3 8 4 2 1 1 ,1 3 5 1 7 1 2 5 ,8 6  8 6 7 3 2 3 ,3

2 4 3 F e s t é k  é s  b e v o n ó a n y a g  g y á r t á s a 3 0  0 9 0 1 0 9 ,5 2 9  7 7 0 1 0 8 ,5 2 8  4 0 1 1 1 0 ,1 1 3 6 8 8 3 ,6

2 4 4 G y ó g y s z e r g y á r t á s 2 4 3  2 4 3 9 8 ,8 2 3 6  6 7 0 9 7 ,5 8 4  7 2 2 9 6 ,6 151 9 4 9 9 8 ,0

2 4 5 T i s z t í t ó s z e r ,  t e s t á p o l á s i  c i k k e k  g y á r t á s a 5 6  1 5 6 1 2 9 ,0 5 5  801 1 2 9 ,3 3 4  9 2 4 1 0 9 ,4 2 0  8 7 7 1 8 5 ,5

2 4 5 1 T i s z t í t ó s z e r  g y á r t á s a 4 4  171 1 3 4 ,3 4 3  9 7 6 1 3 5 ,0 2 9  4 6 4 1 1 4 ,7 14 5 1 2 2 1 0 ,8

2 4 5 2 T e s t á p o l á s i  c i k k e k  g y á r t á s a 1 1 9 9 6 1 1 2 ,6 11 8 2 6 1 1 1 ,5 5  4 6 1 8 7 ,5 6  3 6 5 1 4 5 ,8

2 4 6 E g y é b  v e g y i  t e r m é k  g y á r t á s a 16  5 7 3 1 1 0 ,2 16  5 5 7 110 ,1 10  142 1 1 4 ,5 6  4 1 4 1 0 3 ,7

2 4 7 V e g y i s z á l - g y á r t á s 14  2 4 5 1 0 9 ,7 13 6 8 2 1 0 5 ,2 4  3 6 4 9 8 ,7 9 3 1 8 1 0 8 ,5

2 5 G u m i - ,  m ű a n y a g  t e r m é k  g y á r t á s a 3 5 1 9 1 2 1 1 4 ,6 3 4 8  3 3 7 114 ,1 1 7 7  6 3 2 1 0 2 ,7 1 7 0  7 0 5 129 ,1

2 5 1 G u m i t e r m é k g y á r t á s 8 3  9 6 9 1 1 6 ,8 8 2  9 7 8 1 1 6 ,9 19  2 6 1 1 1 2 ,3 6 3  7 1 6 1 1 8 ,4

2 5 2 M ű a n y a g t e r m é k - g y á r t á s 2 6 7  9 4 3 1 1 3 ,9 2 6 5  3 5 9 1 1 3 ,3 1 5 8  3 7 1 1 0 1 ,6 1 0 6  9 8 8 1 3 6 ,4

2 3 -2 5 V e g y ip a r 1 7 6 4  8 3 4 1 0 6 ,7 1 7 2 7  6 3 0 1 0 4 ,8 1 0 0 4  5 4 4 1 0 1 ,8 7 2 3  0 8 5 1 0 9 ,3
F e l d o l g o z ó i p a r 1 0  5 3 8  103 1 2 0 ,7 1 0 4 5 6  0 4 5 1 2 0 ,2 4  3 0 5  4 4 3 1 1 1 ,0 6  1 5 0  6 1 2 1 2 7 ,5
I p a r 11 5 7 4  0 4 9 1 1 8 ,3 1 1 4 8 8  4 8 6 1 1 7 ,7 5  3 1 0  128 108 ,1 6  1 7 8  7 1 8 1 2 7 ,4

* A z  a d a t o k  5  f ő  f e l e t t i  a d a t s z o l g á l t a t ó i  k ö r r e  v o n a t k o z n a k .  V o lu m e n in d e x :  e l ő z ő  é v  =  1 0 0 %

A m agyar vegyipar szerkezetének alakulása 1999-ben és 2000-ben, % -ban 
(1999. évi változatlan áron)

Ágazat megnevezése Termelés Belföldi
értékesítés

Export

1999 2000 1999 2000 1999 2000
23. Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás 31,8 29,2 41.1 39.3 18,2 14,5
24. Vegyi anyag, termék gyártása 45,4 46,7 37,5 39,2 57,0 57,1
V e g y i  a l a p a n y a g g y á r t á s  
Ebből:

20.8 22,3 16,5 18,1 27,2 28,1

Ipari gázgyártás 1.5 1.4 2,3 2,2 0,5 0,4
Szerves alapanyaggyártás 1.7 1.7 1.0 1.2 2,8 2,4
Műtrágyagyártás 1.9 2.4 2.6 3,5 1,0 1,2
Műanyag alapanyaggyártás 14,1 15,4 9,7 10,4 20,5 21,9

M e z ő g a z d a s á g i  v e g y i  t e n n é k  g y á r t á s 0.5 0.8 0.3 0.4 0.5 1,5
F e s t é k  é s  b e v o n ó a n y a g - g y á r t á s 2,1 2,2 3.4 3.6 0,3 0,2
G y ó g y s z e r g y á r t á s 16,6 15,2 11,6 10,9 23,8 20,7
T i s z t í t ó s z e r ,  t e s t á p o l á s i  c i k k e k  g y á r t á s a 3,4 4,1 4,0 4,3 2,5 4,1
V e g y i s z á l  - g y á r t á s 0,9 0,9 0.5 0.5 1,5 1,4
E g y é b  v e g y i p a r i  t e r m é k g y á r t á s U 1.2. 1.2 1,4 1,2 1.1
25. G um i, m űanyagterm ék-gyártás
Ebből:

22,8 24,2 21,4 21,5 24,8 28,4

Gumitermékgyártás 5,4 5,9 2,3 2,5 10.1 10,6
Műanyagtermék-gyártás 17,4 18,3 19,1 19,0 14,7 17,8

V egyipar összesen (23+24+25) 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0
Vegyipar súlya a feldolgozóiparban 15,5 13,9 21.7 20,0 10,8 9,6
Vegyipar súlya az iparban 13,8 12,9 16.9 16.0 10,7 9,5

A Magyar V egyészeti Múzeum 2001-ben

A műszaki alkotások, találmányok, a ter
mészettudományos oktatás eredményei vi
tathatatlan részei a kultúrának. A kémia és 
vegyipar alkotásainak megőrzésére jött lét
re a Magyar Vegyészeti Múzeum.

2 0 0 1 -ben két kerek évfordulót is ünne
pelhet a múzeum. 40 évvel ezelőtt döntöt
tek alapításáról, és 10 év múlt el azóta, 
hogy alapítványi formában működik.

Működése alatt a múzeum több mint 100 
nagyobb rendezvényt bonyolított le, 24 ki
adványt tett közzé, tárgyi gyűjteménye 
meghaladja a 8500 darabot. Ipartörténeti 
dokumentációs gyűjteménye közel 42 000 
dokumentumból áll, szakkönyvtára meg
közelíti a 18 000 kötetet. Eddig csaknem 
félmillió látogatót fogadott.

2 0 0 1 -ben legfontosabb terveink a követ
kezők:
-  Április első hetében hozzánk érkező ván

dorkiállításon mutatjuk be Justus Liebig 
(1803-1873) munkásságát.

-  Az oktatástörténeti kiállítást kiegészítjük 
hazai vegyiparunk és gyógyszeriparunk 
legkiemelkedőbb és „történetileg első” 
technológiáival.

-  Folytatjuk a kémia és vegyipar kiemelke
dő alkotóinak bemutatását.

-  Április 26-án megemlékezünk dr. Ötvös 
Dánielről (1901-1994), múzeumunk 
egyik alapítójáról születésének 100 . év
fordulóján.

-M ájus 15-én az ELTE-vel közösen to
vábbképzést tartunk a kémiaoktatás 
szaktanácsadói részére.

-M ájus 18-án nyitjuk meg kiállításunkat, 
amelyet dr. Polinszky Károly (1922-1998) 
egyetemi tanár, akadémikus, egykori mi
niszter emlékére rendezünk.

-  Kiállítást készítünk a Magyarországi 
Gyógyszergyártók Országos Szövetségével 
közösen a magyar gyógyszeripar fejlődésé
ről. A kiállítás anyagát vándorkiállításként, 
több helyszínen is szeretnénk bemutatni.

-  Tovább folytatjuk a vegyipar, gyógyszer- 
ipar és a környezetvédelem történetének 
kutatását.

-  Bővítjük a múzeum kémiaoktatással 
kapcsolatos tevékenységét, pl. oktatási 
anyagok bemutatása, értékesítése, kap
csolatfelvétel tankönyvkiadókkal, szak
könyv és tankönyv állandó kiállítás 
szervezése és gondozása, kémia keret- 
tantervre alapozva gyakorlati jelentősé
gű bemutatások, múzeumi órák szerve
zése, kapcsolatépítés különböző oktatá
si intézménytípusokkal. A város és a 
környék iskolái számára az első kémia
óra megtartása, környezetvédelemmel 
kapcsolatos előadások megtartása, be
kapcsolódás kémiatanárok továbbkép
zésébe meghívott előadókkal, helyisé
gek biztosítása TIT rendezvények szá
mára.

-  Részt veszünk a millenniumi ünnepség- 
sorozatban rendezvényekkel, városi ün
nepségekben való közreműködéssel.

-  Közreműködünk a várpalotai vár nyári 
bemutatóinak lebonyolításában (színházi 
előadások, sportrendezvények, Várpalo
tai Napok, hagyományőrző vetélkedők, 
várjátékok).

-  Az elkészült programtervek alapján se
gítséget adunk a várépület felújítási mun
káihoz.

-  Gondoskodunk a helyreállított épületek 
karbantartásáról.

Reméljük, hogy 2001-es terveinket sikerül 
megvalósítani és egyre szépülő környezet
ben egyre tartalmasabb kiállításokkal tud
juk fogadni mind a tanuló ifjúságot, mind a 
műszaki emlékeink iránt érdeklődő látoga
tóinkat.

Próder István
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Hírek az iparból

Egis Rt.

2000-ben 45,5 mrd árbevételt ért el az cég. 
A belföldi árbevétel 19%-a a tulajdonos 
Serviertől átvett licenckészítmények érté
kesítéséből származik. Ezek a Coverex, 
Adexor, Tenaxum, Gluctam, Bioparox. Az 
1998-ban bevezetett új termékek 1,2 mrd, 
az 1999-esek pedig 0,9 mrd forgalmat je
lentettek. Az Egis adja a hazai gyógyszer- 
piac 7,5%-át, ezzel a második, az 1999-es 
8,5%-os részesedése csökkent, ahogy a 
többi hazai gyártóé is.

28%-kal nőtt az export, és túlhaladva a 
100 millió dolláron, 101,8  milliót ért el. 
Ebből 19 millió a FÁK, 24,5 millió a to
vábbi keleti és 11 millió a nyugati készít
ményexport. 42,5 MUSD származik ható
anyag és egyéb exportból, így pl. a finn 
Orion cégtől kapott 2 millió dolláros 
deramciclan licencdíj is ide tartozik.

Az Egis üzleti eredménye megközelíti a 
9,8 milliárd forintot, a negatív pénzügyi 
eredmény miatt az adózás előtti eredmény 
pedig 8 milliárd forint, ami 19%-kal több 
mint az előző évben volt.

A SAP számítógépes ügyviteli rendszer 
segítségével megoldották az EUR-1 kiadá
sához szükséges Gyártói Nyilatkozatban 
szereplő fajlagos felhasználási és eredet
igazolási adatok gyűjtését.

Humán Rt.

30,7 mrd-os forgalom mellett 0,8 mrd-os a 
2 0 0 0 . évi adózás előtti eredmény.

Hűmet Rt.

37,5 MFt adózott eredményt és 157 MFt- 
os árbevételt tudtak felmutatni 2 0 0 0 -ben. 
Jelentősen csökkent a hazai forgalom, de 
ezt ellensúlyozta az export. Megkapták a 
Hűmet huminsavtartalmú készítmény 
USA-beli forgalmazási jogát.

ICN Magyarország Rt.

A tiszavasvári cégben 300 fő feletti lét
számcsökkentést hajtottak végre. Úgy tű
nik, a mákgubóból történő morfingyártásra 
akarnak koncentrálni, amihez kisebb lét
szám is elegendő.

Magyar Olaj- és Gázipari Rt.

Mindössze 19,5 mrd forintos eredménnyel 
zárt a MÓL Rt. 2000-ben. Ez a gázüzletben

mkl

kimutatott 117 mrd-os veszteség „követ
kezménye”. A teljes árbevétel meghaladta 
az 1 0 0 0  mrd forintot.

Két pályázó maradt állva a második len
gyel olajcég privatizálására kiírt tenderen: 
a Mól Rt. mellett az angol Rotch Energy 
Ltd. és az amerikai MW Kellog konzorciu
ma. A döntés várhatóan áprilisban megszü
letik.

Tiszai Vegyi Kombinát Rt.

Eladta a TVK a Heliplast Kft-t a 
Partium’7' Műanyagipari Rt.-nek. A 
Helioplast Kft. mezőgazdasági széles fóli
ákat, bálakötöző zsinegeket és Cartonplast 
lemezeket gyárt. Könyv szerinti értéke 499 
MFt, 100%-os TVK tulajdon. 2000-ben 
2,37 mrd forint volt az árbevétele és 169 
MFt a nyeresége.

Értékesítették a Tisza-Form Kft. 537 
MFt-os törzstőkéjű leányvállalatukat is a 
Glass-Best Környezetvédelmi és Szilikát
ipari Alapanyagot Előállító Kft.-nek. A 
Tisza-Form Kft. fújt üreges testeket és 
fröccsöntött termékeket gyárt. 2 0 0 0 -ben az 
árbevétel 547 MFt volt, 80 MFt veszteség 
mellett.

A tavalyi eredmény a TVK-ban azért is 
esett vissza, mert 10,57 mrd forintot szá
moltak el a műanyag-feldolgozó leányvál
lalatok értékvesztésére, és a reális értékre 
írták át a cégek tőkéjét. Az értékesítésben a 
fő veszteségforrásnak számító osztrák 
Unterland AG, majd a Biafol Kft. és a ro
mán Plasticol és a Flexofol Kft. következ
het sorban. A TVK Rt. éves árbevétele 
145, a TVK csoporté 187 mrd forint volt, 
2,5, illetve 3,8 mrd-os adózott eredmény
nyel.

Idén az olefinüzemben új folyamatszabá
lyozó rendszert vezetnek be 3 mrd forintért. Ez
zel az évi 360 kt kapacitás 8-10%-kal bő
vülhet és ezen belül javul a kihozatali 
arány is. 40 kt/évvel növelik a Polipropi- 
lén-IV üzem kapacitását is.

BorsodChem Rt.

A 2000. évi adózott nettó eredmény 12,3 
mrd forint lett, 47%-kal több mint az elő
ző évben, 110,7 mrd-os árbevétel mel
lett.

Dunastyr Polisztirol Gyártó Rt.

2001-ben 40 kt-ra emelik a cég eddigi 25 
kt/év polisztirol gyártó kapacitását.

Graboplast Rt.

14 mrd-os a 2000. évi árbevétel és az 
előző évi veszteséggel szemben most
1,6 mrd-os az adózott eredmény. Igaz, 
hogy ebben a pénzügyi és a rendkívüli 
tételek a meghatározóak, az üzemi tevé
kenység eredménye mindössze 287 MFt 
volt.

Pannonplast Rt.

A legjobb menedzsereknek járó Aschner 
Lipót díjat ez év elején dr. Fehér Erzsébet, 
a cég elnök-vezérigazgatója nyerte el. 
Gratulálunk. Az idén 11. alkalommal ki
osztott díjban részesült már Kovács F. 
László, a BorsodChem Rt. vezérigazgatója 
is.

28 mrd-os árbevétel mellett 1,7 mrd volt 
az eredmény 2 0 0 0 -ben.

Henkel Magyarország Kft.

A tavalyi 39 mrd-os árbevétel 30%-kal volt 
több mint az előző évben. Idén további 
10%-os növekedést várnak, főként a hazai 
felhasználás bővüléséből.

Győri Szeszgyár és Finomító Rt.

A 3 mrd-os forgalom mellett 180 MFt-os 
volt az adózott eredmény. Mivel a hazai 
szeszfelhasználás évről évre csökken, a 
gyár a szesz motorhajtóanyagként való fel- 
használása irányában kezd K+F munkába, 
több egyetemi tanszék, mint alvállalkozó 
bevonásával.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtu
dományi Egyetem

Az elmúlt év végén 5 éves együttműkö
dési megállapodást írtak alá az Egis-szel. 
A Vegyészmérnöki Kar mellett működő 
alapítványok támogatást kapnak ösztön
díjakhoz, az oktatók és hallgatók látoga
tást tehetnek az Egis üzemeiben, és -  fő
ként a gyógyszeripari szakirányos hall
gatók -  ott kihelyezett gyakorlatokat vé
gezhetnek. A diplomamunka témákban 
az Egis által megadottakat tekintetbe ve
szik.

A BorsodChem-TVK-MOL 
történet folytatása

Február 10: A  24,8%-os BC Rt. tulajdoni 
hányadot a Milford Holdingtól megvásáro
ló CIB bank elnök-vezérigazgatója, 
Zdeborsky György sajtótájékoztatón beje
lentette, hogy a Szibur vevőkijelölési jogát
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felhasználva kereste meg őket, hogy ve
gyék át a részvénycsomagot. A C1B a vá
sárlás feltételéül szabta, hogy Kovács F. 
László és Bordás Zoltán maradjanak benn 
az igazgatóságban (ami be is következett). 
A Szibur opciós vásárlási joga egy éven 
belül jár le.

Február 15: a BC Rt. új igazgatóságá
nak első ülése. Felhatalmazták a vezetést, 
hogy kezdjen megbeszéléseket a Sziburral 
a két cég közti áruforgalom növelésére és a 
csoportszintű növekedési lehetőségek vizs
gálatára. Az új összetételű igazgatóság 
megerősítette a korábbi növekedési straté
giát. Eszerint a magasabb feldolgozottsági

fokú, a petrolkémiai ciklusoknak kevésbé 
kitett izocianát termékekre kell a hangsúlyt 
helyezni.

Tárgyalásokat kezdtek a TVK-val is, hi
szen az etilénszállításra megkötött szerző
dés érvényét vesztette, mivel az igazgató
ság tagjaiból több mint hármat visszahív
tak.

Február 22: a Reuters beszámolt arról, 
hogy a BC Rt. 0,8%-os tulajdonosa, a 
Vienna Capital Partners nyilvános ajánla
tot fontolgat a közkézen lévő részvények 
megszerzésére. Heinrich Pecina, a VCP 
vezető partnere nem tagadta a hírt, sőt ki
jelentette, az akciót akár 8 héten belül el

EU PARTNERKERESÉS A KÉMIAI KUTATÁSBAN

Technológiai ajánlatok

TO 875 LF Új folyadékszűrési technológia 
TO 942 LF Ultrahangos gázáramlásmérő 
technológia
TO ANP 0011 2 Technológia granulált anya
gok felületi tulajdonságainak módosítására 
00/UPC0/02 Intelligens rendszer ipari fo
lyamatok diagnosztizálására 
MAIL SRI 01 Felületi hullámakusztikán

alapuló új kémiai szenzorok 
TO-02-2000 Sűrű gázok, mint reakció kö
zegek
FIN 2001 01 19 Ai Módszer fából készült 
termékek felületének módosítására 
TAN 1557.0 Proton vezető anyagok és 
használatuk
CH-KATZ-003 Nano fröccsöntés 
CH-umitec009 Kationos peptidek és új 
antimikróbás szerek

SyemCe... Sjemte... SjemCe.

Magyarország a globalizáció 
élvonalában

Az amerikai Foreign Policy című folyó
iratban megjelent értékelés szerint Ma
gyarország a leginkább globalizált közép
európai ország, és a felállított világ-rang
sorban a 17. helyet foglalja el (az élboly 
tagjai sorrendben Szingapúr, Hollandia, 
Svédország, Svájc, Finnország, Írország, 
Ausztria, Nagy-Britannia, Norvégia, Ka
nada, Dánia, Egyesült Államok, Olaszor
szág, Németország, Portugália, Franciaor
szág, Magyarország, Spanyolország, Izra
el, Malájzia). A listát olyan mutatók alap
ján állították össze, mint a külkereskede
lemnek a nemzeti össztermékhez (GDP) 
viszonyított aránya, a nemzetközi tőke
mozgások nagysága, a bel- és külföldi 
árak konvergenciája, az egy főre jutó kül
földi turisták száma, a nemzetközi telefon- 
beszélgetések időtartama, és az Internet
használat elterjedtsége. Általános tapasz

talat, hogy minél kisebb egy ország, annál 
könnyebben csatlakozhat a világgazdaság
hoz. (Internet)

Nemzetközi Számviteli Szabvány 
(IAS) 2005-ig az EU-ban

Az Európa Tanács 2000. júniusi lisszaboni 
találkozóján akciót sürgetett annak érdeké
ben, hogy a vállalatok pénzügyi beszámo
lóinak összehasonlíthatóságát javítani le
hessen. Végső határidőként 2005-öt jelölik 
meg, azzal, hogy a számviteli irányelvek 
korszerűsítésére vonatkozó javaslatokat 
2001 végéig kell megtenni. Ma a nemzeti 
számviteli szabványok alkalmazása meg
nehezíti az eltérő országokban működő 
vállalatok eredményességének összeveté
sét és megsokszorozhatja a több országban 
is ténykedő vállalatok számviteli munká
ját. A nemzeti számviteli szabványok fő el
térései a nyugdíjakban, a fedezet biztosí
tásban, a jó hírnévben (goodwill), az érték

indíthatják. A VCP alaptőkéje 1 millió 
schilling, de mostanában vettek meg egy 
horvát hajózási társaságot. Az ő tulajdo
nukban van a CE Oil & Gas nevű cég, 
melynek 16,1%-nyi BorsodChem részvé
nye van.

A bejelentést szakértők érthetetlennek 
tartják, hiszen az előző hónapban 25%-kal 
csökkent a tőzsdén a részvényárfolyam, 
ami a hír hallatára nyilvánvalóan rögtön 
megugrott egy nap alatt 11%-kal. Ezáltal 
saját felvásárlásukhoz szükséges pénz- 
mennyiséget srófolták feljebb.

K. Gy.

pan 3688 Know-how speciális szerves 
kénvegyületek gyártására

Technológiai igény

CH-KATZ-004 Mintaszerkezetek nano- 
fröccsöntéshez
Ceramics 24.11.00 Kerámiákkal való ol
dáshoz biotechnológiai anyagok kérése

További felvilágosítás: Szabó Eszter, 
OMIKK IRC HU, 1088 Budapest, Múze
um u. 17. tel.: 429-0624,429-0625, e-mail: 
szeszter@omk.omikk.hu

papírokban, a lízingben és a halasztott adó
zásban vannak. Az egységes IAS európai 
megjelenése a várakozások szerint drámai
an csökkenteni fogja a pénzügyi beszámo
lók elkészítésének költségét és megköny- 
nyíti a vállalati tőkeemelést. (Forrás: 
European Chemical News, 4-10 December
2 0 0 0 . p. 18.)

Elektronikus kereskedés a 
Graboplast Rt.-nél

A Graboplast Rt. február 20-án megnyitot
ta magyar és angol nyelvű Business to 
Business portálját. Ezen a nagykereskedők 
a világ bármely pontjáról feladhatják PVC- 
padló, parketta, szőnyeg és tapéta megren
deléseiket és az alapanyag beszállítók 
megtehetik ajánlataikat. A Graboplast ter
vei szerint az idén a forgalom 5%-át bonyo
lítják majd az elektronikus értékesítési 
csatornán. (Forrás: Internet)

RL
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B eszám oló a Magnézium Társaság tevékenységéről

S<%&M£etc ééet -----------------

A magnézium biológiai, biokémiai jelentő- 
ségének felismerése mind szélesebb kör
ben terjed. Ebben nem kis szerepe van a 
Magnézium Társaságnak, amelynek tagjai 
nemcsak a különböző nemzetközi magné
zium-szimpóziumokon vesznek részt, ha
nem más rendezvények rendszeres meghí
vottjai és résztvevői is. E beszámolóban a 
legutóbbi három ilyen közreműködésünk
ről adunk hírt.
2000. nov. 5-8. között Temesvárott volt a 
Román Tudományos Akadémia rendezésé
ben a „Metál Elements in Environment, 
Medicine and Biology, 4. International 
Symposium”. Ezen négy dolgozattal vet
tünk részt:
Galbács Zoltán és mtsai.: A közeg változó 
deutériumtartalmának hatása a Drosophi
lákra.
Kiss A. Sándor és mtsai.: A növényi leve
lekre permetezett magnézium felvehetősé- 
ge és beépülési ideje.
Stefanovits-Bányai Éva és mtsai.: A kad-

Wöhler em lékülés
(Giessen, 2000. szeptem ber 15.)

Az emlékülésre Friedrich Wöhler (1800- 
1882), a múlt század kiváló német kémiku
sa születésének 200. évfordulója alkalmá
ból a giesseni Liebig-múzeumban került 
sor. A helyszín megválasztása nem volt vé
letlen: Wöhlert, aki a nagy svéd kémikus
nál, Berzeliusnál is tanult egy évig, és a há
rom évvel később született, de 9 évvel ko
rábban meghalt Liebiget élethosszig tartó 
szakmai barátság fűzte össze. Közös mun
káik, amelyek egy részét Liebig giesseni 
laboratóriumában, a mai múzeumban vé
gezték, főleg a benzoilszármazékok terüle
tén folytak 1823 és 1840 között. Wöhler 
nagy felfedezése, amely a kémia minden
kor élt legnagyobbjai közé emelte azon
ban a karbamid előállítása volt ammóni- 
um-cianátból. Ezzel ugyanis ledöntötte a 
szerves és a szervetlen kémia között addig 
ledönthetetlennek vélt korlátot, amely ab
ból az általánosan elfogadott téves nézet
ből fakadt, hogy a szerves vegyületek lét
rejöttéhez valamilyen „életerő” (vis vitális)

mium okozta stressz hatása a búza glukóz- 
és fruktóztartalmára és a magnéziumnak 
ezt befolyásoló volta.
Csikkel-Szolnoki Anna és mtsa.: A rizs ásvá
nyi elem tartalmának fajtafüggő változása. 
2001. jan. 23-24. között az MTA „VII. Nö- 
vénynemesítési Napok”-ra is meghívást kap
tunk és azon is 4 dolgozattal szerepeltünk: 
Kiss A. Sándor és mtsai.: Az eltérő ploidi- 
tású és földrajzi tájakról származó búzafa
jok ásványi elem tartalma, különös tekin
tettel a magnéziumra.
Kiss A. Sándor és mtsai.: A céklarépa 
antioxidáns aktivitásának fajtafüggő válto
zása és a magnéziumos kezelés hatása. 
Stefanovits-Bányai Éva és mtsai.: A peroxi- 
dáz enzim aktivitásának vizsgálata fagyke
zelt szőlővesszőben.
Sárái Éva és mtsai.: Babvonalak baktérium 
fertőzéssel indukált stressz-reakcióinak 
biokémiai markerezése.
A POHOEN1X PHARMA Rt. (Fót) által 
rendezett gyógyszerész továbbképzés ke-

szükséges. A tudós érdemét nem csökken
ti, hogy felfedezését a véletlennek köszön
hette.

Wöhler és Liebig barátsága és közös 
munkái magyarázzák azt a tényt, hogy az 
emlékülésen Liebigről szóló előadás is el
hangzott. Az emlékülés tudományos prog
ramja a következő volt:
-  „A szervetlen kémia fejlődése Göttin- 

genben Wöhlertől napjainkig” (Előadó: 
Glemser, Oskar, Göttingen);

-  „Az élettan és a kémia találkozási pont
jai: Wöhler - Liebig és az anyagcseréről 
szóló tan (Egy új könyv bemutatása)” 
(Büttner, Johannes, Isernhagen);

-  „Az életerő fogalma Wöhlernél és 
Liebignél” (Botsch, Walter, Schwäbisch- 
Gmünd);

-  „Friedrich Wöhler, a kémikus: életrajzi 
nyomkeresés” (Schwedt, Georg, Clausthal- 
Zellerfeld; saját könyve bemutatása);

-  „Wöhler és Liebig iskoláinak összehason
lítása” (Meinel, Christoph, Regensburg);

rétében társaságunk elnökét kérték fel „A 
magnézium szerepe az ember életében, 
születéstől a haláláig” című előadássorozat 
tartására. A vizsgaköteles, kreditpont- 
szerző tanfolyamok az ország 5 területi 
központjában folytak, ez évben általában 
30-40 fő részvételével. Az előadások után 
az emberi szervezet magnéziumos utánpót
lására szolgáló „gyógyszeres” anyagok 
voltak az elsőrangú kérdések. Emellett ér
dekes problémák is felmerültek. így pl. a 
tenyészlibáknál a gúnarak, vagy a kutyák
nál a kanok csökkent fertilitásának kezelé
sére a magnéziumos terápiától várható-e 
kedvező eredmény? Csontritkulás esetén 
hogyan kell a kalcium és magnézium 
együttadását időzíteni?
A különböző rendezvényeken tapasztalt 
érdeklődés megnyilvánulása a magnézi
um biológiai és biokémiai jelentősége 
iránt azt mutatja, hogy a Társaság jó úton 
halad. Ezt jelzi a 2001. június 7-9. között 
Siófokon nemzetközi részvétellel rende
zendő 7. Magyar Magnézium Szimpózi
um is.

Kiss A. Sándor

-„W öhler és Liebig barátsága (1828- 
1873) és annak befolyása a kémiai tudo
mányok kutatásának, oktatásának és al
kalmazásának fejlődésére” (Brock, 
William H., Leicester)

-  „Liebig hozzájárulása az agro-bioalkohol 
előállításához, és az acetaldehid és a klorál 
felfedezése” (Vámos Éva, Budapest).

-  „Húsz év kutatás és gyakorlat az E.V.A. 
Kft.-nél: a cukorrépa-vinasz mint szerves 
tápoldat alkalmazása és hatásmódja a 
talaj mikroorganizmusokra és a növé
nyekre” („epandázs”).
Az ülés után Glaum, Erwin, a Justus- 

Liebig társaság részéről vezetést tartott a 
Liebig-múzeumban, majd az ülést követő 
napon bemutatott egy Liebig modorában 
(egyetemi hallgatóknak) tartott kísérletes 
kémiaórát.

Az ülés dátuma Lewicki, Wilhelm úr 65. 
születésnapja volt, nem véletlenül: ez a si
keres német vállalkozó Liebig 
hatodízigleni leszármazottja, aki -  mások
kal együtt -  életre hívta és ápolja a giesseni 
Liebig-társaságot, a múzeumot és könyvtá
rat. Az ülést köszönetképpen hívta össze 
azok számára, akik őt ebben a munkájában 
támogatták.

Vámos Éva

BESZÁMOLÓ RENDEZVÉNYEKRŐL
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Pittcon® 2001
(New Orleans, 2001. március 4 -9 .)

Pittcon® a válasz, ha felvetődik az alábbi 
kérdések valamelyike: „Milyen rendezvé
nyen lehet megismerni a XXI. század élen
járó analitikai és spektroszkópiai módsze
reit?”. „Hol lehet látni a világ ké- 
miai/spektroszkópiai területen élenjáró 
műszereit, berendezéseit?” „Hol kerülnek 
szinte teljességükben kiállításra az elmúlt 
években publikált analitikai kémiai illetve 
spektroszkópiai folyóiratok és könyvek?” 
„Hol lehet találkozni az analitikai kémia 
legtöbb élő alkotó személyével egy hét 
alatt (személyesen) illetve a már eltávozott 
világnagyságokról szóló beszámolókkal?” 
„Hol zavartalan (és díjmentes) a szállodák 
és a kongresszusi/kiállítási színhely közöt
ti autóbusz-közlekedés?” A Pittcon® emel
lett számos további tekintetben is méltó a 
legnagyobbak legjobbja minősítésre, hi
szen a szervezés és lebonyolítás élenjárója 
az alacsony részvételi díjban, az állásbör
zében, az előadások időben történő koordi
nálásában, sok ezer ember egyidőben való, 
zavar nélküli étkeztetésben stb. Az éven
kénti kongresszus és kiállítás színhelye ter
mészetesen olyan város lehet csak, mely 
rendelkezik a hatalmas rendezvény meg
rendezésének feltételeivel, így rendeztek 
Pittcon®-t Chicagóban (1996), Atlantában 
(1997), Orlandoban (1999) és New 
Orleansban (1998, 2000, 2001), és New 
Orleans lesz a színhelye a 2002-es ese
ménynek is, mely „A GLOBAL TECHNI
CAL CONFERENCE & EXPOSITION” 
megjelöléssel került meghirdetésre.

A Pittcon® kongresszusok megszervezé
se és lebonyolítása meglehetősen szigorú 
szabályok szerint játszódik le. A szimpózi
umokon elhangzó orális előadásokra való 
jelentkezési határidő néhány nappal az elő
ző évi rendezvény után van, és az előző évi 
augusztusban van a poszterek abstractjának 
beküldési határideje -  a később beküldött 
abstractekre általában visszautasító a vá
lasz. A kiállítóknak júniusig kell lefoglalni
uk a pavilonokat, és a rendezvényt megelő
ző októberben érdemes szállásról gondos
kodni. Igaz, az utóbbi időben szinte minden 
lebonyolítható a Internet címen található 
instrukciók és jelentkezési lapok segítségé
vel. Bár nem (nemcsak) a Pittcon®-hoz tar
tozik, érdemes figyelembe venni a követke
zőt: a megrendelt szállást kora délután el 
kell foglalni, mert könnyen kiadják a hely
színen jelentkező vendégnek. Amennyiben 
késő délutáni vagy esti, éjszakai megérke
zésre kell számítani, a szállás első éjszaká
jának letétbe helyezése szükséges a „guar
antee” megjelölésével. A guarantee/letét is 
elintézhető elektronikus úton a Pittcon®

honlapja és egy hazai bankkártya számának 
megadása segítségével.

2001. március 4-9. között az USA 
Luisiana államában, New Orleansban ke
rült megrendezésre világ egyik legnagyobb 
és legérdekesebb analitikai kémiával és al
kalmazott spektroszkópiával kapcsolatos 
szakmai összejövetele a PITTSBURGH 
CONFERENCE OF ANALYTICAL 
CHEMISTRY. Ebben az évben mintegy 
2 0  000  regisztrált résztvevő vett részt az 
eseményen, melynek egyik része a hatal
mas kiállítás, másik része pedig a szakmai 
kongresszus orális előadásokkal és poszter 
bemutatóval.

A Pittcon® szerves részének tekinthetők a 
rendezvény szakmai kitüntetéseinek átadása, 
a szakmai tanfolyamok, illetve a kongresz- 
szus témaköreihez kapcsolódó folyóiratok 
szerkesztőbizottsági ülései, fogadásai.

A Pittcon® 2001 eseményeiről való 
gyors, pontos és részletes tájékoztatást szá
mos eszköz szolgálja. A rendezvények 
„naptára” közel tíz évre előre megadja a kö
vetkező Pittcon®-ok helyét és idejét, a 
Pittcon® kiadványain szerepeltetik a követ
kező évi rendezvénnyel kapcsolatos jelent- 
kezési/beküldési határidőket. Az előzetes 
programot előző év decemberében kapják 
kézhez a résztevők, és a Pittcon® kezdetétől 
a rendezvény előcsarnokában a végleges 
program is szabadon (korlátozás nélküli 
számban) elvihető. Az ABSTRACT nyom
tatott illetve CD formában is hozzáférhető, 
udvarias felírással ellátott tárolókról, hogy 
„kérjük, hogy csak egy CD-t, vagy pedig 
egy nyomtatott Abstract kötetet vigyen el!”.

A Pittcon® 2001 esetében is a nagy lát
ványosság a kiállítás volt. A bemutatóhe
lyek számozása mintegy 9 000-ig terjedt, 
és ebben az évben is jelen volt az USA 
szinte minden cége és az analitikai kémia 
és spektroszkópia szinte minden terméke, 
mely a harmadik évezred kezdetének szak
mai színvonalát reprezentálja.

A Pittcon® 2001 „hivatalos” lapja, a Pitts
burgh Conference Today naponként jelent 
meg a rendezvény idején, és beszámolt a ta
valyi (ugyancsak New Orleansban rende
zett) Pittcon® néhány értékelési szempontja 
mellett az idei eseményekről. Az elmúlt év
ben bemutatott termékek közül az első díjat 
(Gold Award) az Agilent 2100 biológiai
analitikai rendszere kapta, melyet az 
Agilent Technologies® Chemical Analysis 
Group a Caliper Technologies Corp.-pal 
együtt fejlesztett ki. Az Agilent 2100 az el
ső teljes „lab-on-a-chip” analitikai rendszer, 
mely nukleinsavak analízisénél mikro- 
technológián alapulva integrálja a mozgó

fázis kezelést, a mintaadagolást, elválasztást 
és detektálást miniatürizált módon. A máso
dik díj (Silver Award) nyertese a P/ACE™ 
MDQ CE -  Finnigan LCQ1M DUÓ, a telje
sen integrált kapilláris elektroforézis -  
tömegspektrométer rendszer volt, mely a 
műszerpiacon vezető Beckman-Coulter ka
pilláris elektroforézises készülékének és az 
1999-es évben harmadik díjat nyert 
Finningan LCQ,M Deca ionbefogásos 
tömegspektrométerének kombinációja. A 
Finningan LCQ1M sorozatot a műszerpiac 
vezető folyadékkromatográf-tömegspekt- 
rométer kombinációjának tartják. A harma
dik díjat (Bronzé Award) a Textron System 
által gyártott NIR Grain Analyser kapta, 
mely műszer a magoknak a farmerek által 
való fehérje és nedvesség analízisét teszi le
hetővé a termőföldeken közvetlenül az ara
tás után.

Amíg az (elmúlt évi) első díjat a 
mikrotechnológia kapta, a jövő élvonalá
nak a nanotechnológia -  nanotudomány 
ígérkezik.

A Pittcon® 2001 műszerbemutatónak 
egyik érdekességét adták, hogy számos ké
szülék, berendezés, műszer az ún. hagyo
mányos technikákon alapult. A klasszikus 
oszlopkromatográfia berendezéseit moder
nizált üvegoszlopok reprezentálták, és a 
rétegkromatográfia is újabb (sokadik) re
neszánszát jelezték az erre szakosodott cé
gek (CAMAG, Macherey-Nagel, Merck 
stb.) A HPLC legegyszerűbb készülékei 
bemutatása mellett a modernizálást két fő 
irány jelzi: a Shimadzu Scientific 
Instrument LC-2010 sorozatszámú HPLC 
készülékei (LC-2010A és LC-2010C), 
melyek hűtött vagy fűtött mintatárolóval, 
nagysebességű mintaadagolóval, a mobil 
fázis membrános gázmentesítésével, 190- 
600 nm UV detektorral (termosztált küvet- 
tával) rendelkeznek. Az LC-2010 HPLC 
sorozat kiválóan alkalmas nagyszámú min
ta analízisére, 15 másodpercenkénti adago
lással, a rendszer előprogramozott 
validálás funkcióval is rendelkezik, illetve 
a HPLC/MS készülékek rutin laboratóriu
mi technikaként szerepeltek. A (nagyfe
szültségű) kapilláris elektroforézist végző 
készülékeket „csupán” UV detektorral, 
vagy fluoreszcens detektorral, illetve on
line tömegspektrométerrel mutatták be.

A hazai (magyar) kereskedelem egyik 
alapvető problémáját is fel lehetett ismerni 
a kiállításon. A tartalékalkatrészek széles 
választékát kínálta a Pittcon®, meglehető
sen olcsón, a hasonló alkatrészek azonban 
itthon még mintegy tízszeres áron besze
rezhetők csupán. Egy HPLC UV detektor
hoz illeszthető (nem az eredeti cég gyárt
mánya, de azt helyettesítő) deutériumlámpa 
ára ott 200-350 USD, melynek hazai be
szerzése reménytelen -  a pontos specifiká-
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dóval leadott rendelést követő' egy év után 1 
is csupán „nem szállítanak” a válasz. Ami 
itthon beszerezhető, arra az árajánlat fél- í 
millió forintos, és a szállítást és beszerelést i 
követő számla esetében további lényeges I 
növekedés várható. Hasonló a helyzet a i 
nagyfeszültségű 10 000 -  30 000 Voltos ; 
tápegységekkel, a Pittcon®-on kiállított , 
(igaz, USA-beli készülékek) és az ottani 1 
beszerzési ár a hazai piacon ma is vágy- i 
álomnak számítanak. Nemcsak egy új ké- j 
szülék beszerzése, hanem a 1 0 - 2 0  éves 1 
műszerek felújítása is szinte reménytelen a 1 
hazai árak mellett a hazai egyeteme- 1
ken/akadémiai kutatóhelyeken pályázható 1
támogatások relációjában, és olyan műszer- i 
pályázatok esetében, amikor a keretösszeg 
mintegy öt-tízszeresére érkezik formailag í 
megfelelő pályázat. A helyzetet tovább sú- í 
lyosbítja, hogy a hazai műszerpályázatok < 
feltételeiben gyakran szerepel (az OTKA és ; 
az FKFP pályázatok kivételével), hogy a 1 
nemleges eredmény nem fellebbezhető, il- < 
letve az elutasítás indoklása nem kérhető. s
Az idei (52-ik) Pittcon® összesen kilenc ki- i 
tüntetéssel díjazta azokat a kiváló egyéne- 1

Bruckner termi előadások
(2001. feb ru á r  23.)

Fülöp Ferenc: Ciklusos (3-aminosavak <
szintézise és alkalmazásai I

heterociklusok előállításánál 1

A cikloalkánvázas P-aminosav származé- 5
kok a SZTE Gyógyszerkémiai Intézetében 1
már régóta különböző kutatási témák cél- ‘
pontját képezik. Ezek a vegyületek az a- ( 
aminosavakhoz hasonlóan alkalmazhatók *
peptidek szintézisében; ennek a stratégiának 
a közelmúltban nagy lökést adott az a felis
merés, hogy a transz-2 -amino-ciklopen- 
tánkarbonsavból, illetve a transz-2 -amino- 
ciklohexánkarbonsavból előállított
oligopeptidek igen stabilis helikális szerke- ‘
zetek létrehozását teszik lehetővé. A P- 1
aminosavak vizsgálata napjainkban már 1
gyakorlati szempontból is érdekes kutatási í
terület, mivel az utóbbi évtizedben kimutat- '<■
ták, hogy ezek a vegyületek szabad forrná- s 
jukban és származékaikban egyaránt jelen- í
tős farmakológiai hatással rendelkeznek. Az j
egyik legkiemelkedőbb példa erre az ( 1/?, [
2 S )-2 -am in o -c ik lo p e n tán k a rb o n sa v  c
(ciszpentacin) gombaölő hatásának felisme- i
rése volt, ezt az antibiotikumot nemrégiben 1

Következő számunk tartalmából

Beszámolók az ACHEMA 2000-ről i
Manczinger József-Rezessy Gábor: Folya- i

két, akik a technikai-tudományos fejlődést 
2001-ben fémjelezték. Gary M. Hieftje az 
atomspektroszkópi területén elért eredmé
nyeiért kapta a 2001 Pittsburgh 
Spectroscopy Award-ot, Allén J. Bard az 
integrált miniatürizált kémiai rendszerekért 
a 2001 Pittsburgh Analytical Chemistry 
Award-ot, Raul Curbelo a 2001 Williams- 
Wright Award-ot kapta az FT-1R rendsze
rek kifejlesztésében játszott szerepéért. 
Harold N. McNair kapta a 2001 Dal 
Nogare Award-ot, a díj a Chromatography 
Fórum of Delaware Valley kitüntetése a 
kromatográfia területén kiemelkedő mun
kásságért. McNair munkásságának „szám
adatai” közé tartoznak nemcsak az általa írt 
130 cikk, 5 könyv, 16 könyvfejezet, 10 
audio-szalag, 4 tudományos bemutató fil
men, 12 tudományos ismeretterjesztő vide
oszalagon, hanem az a tény is, hogy 55 di
ákot, 80 Ph.D. hallgatót, 40 vendégpro
fesszort és -kutatót részesített anyagi- és 
szakmai támogatásban. Csupán az elmúlt öt 
évet tekintetbe véve, közeli munkatársainak 
általa is elősegített külső támogatása meg
haladta az 1 millió dollárt... Laurence A.

egymástól függetlenül két japán kutatócso
portnak is sikerült izolálnia. Az előadás so
rán betekintést nyerhettünk a ciklusos P- 
aminosav-származékok szelektív szintézi
sének módszereibe és további átalakításaik
ra különböző heterociklusos vegyületek elő
állítása céljából. Végül példát láthattunk 
ezeknek a vegyületeknek peptidkémiai és 
kombinatorikus kémiai alkalmazására is.

Hajós György: Újabb vegyérték-
izomerizációk azolok és azinok 

körében

A különböző heterociklusos vegyületek létre
hozását és átalakulását kísérő gyűrűtranszfor
mációk mechanizmusának feltárása nagy ha
gyományokkal rendelkezik Hajós György és 
a kutatócsoport munkásságában. Az előadás 
során ismertetett vegyértékizomerizációs re
akciók a ciklizációs, illetve az ezzel ellentétes 
gyűrűfelnyílási reakciók speciális esetét ké
pezik. Ezek a folyamatok, amelyek formailag 
eleget tesznek az elektrociklizáció követel
ményeinek, csupán egy szigma-kötés kiala
kulásával (vagy felszakadásával) járnak. A

matos egyensúlyi desztillációk ipari alkal
mazása
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Nafie-t a vibrációs cirkuláris dikroizmus és 
Rámán optikai aktivitás elméleti, kísérletes 
és műszeres aspektusai területén elért kuta
tásai eredményit díjazták a 2001 Bomen- 
Michelson Awarddal, míg Tóm Feam a kö
zeli infravörös spektroszkópia élelmiszer- 
analitikai alkalmazásáért kapta a Tomas 
Hirschfeld Award-ot. William G. Fately a 
2001 Maurice F. Hasler Award-ot kapta a 
molekula-spektroszkópia területén végzett 
kutatásaiért, Richard P. Buck a 2001 
Charles N. Reilley Award-ban részesült 
elektrokémiai kutatásaiért, és Eric Bakker a 
2001 Young Investigator Award-ban része
sült. Valamennyi kitüntetett esetében nem
csak szűkebb kutatási területének kiemel
kedő eredményességű tudósát honorálták a 
díjjal, hanem a több diszciplína szakember
ét, és azt az oktatót is, akiknek ajtaja min
dig nyitva van a diákok és a kollegák előtt 
-  írja a Pittsburgh Conference Today.

A Pittcon® 2001 kiállításával és előadá
saival kapcsolatos részletes összefoglaló a 
Magyar Kémikusok Lapja egy későbbi 
számában kerül közlésre.

Kalász Huba

vegyértékizomerizáció elnevezés elsősorban 
a heterociklusokra vonatkozóan terjedt el, 
újabban a folyamat periciklusos jellegének 
vitatott volta következtében a pszeudo-elek- 
trociklizáció kifejezés kezd ismertté válni a 
szakirodalomban. Az előadás során négy pél
dát láthattunk erre a sajátos reakciótípusra 
különböző azolok és azinok körében. A tri- 
azolo-piridin és piridazinil-diazometán közti 
egyensúlyi átalakuláshoz hasonló jelenség 
volt kimutatható [l,2,3]triazolo-piridínium- 
sók esetében is, a hő hatására képződő fel
nyílt forma további gyűrűzárási reakciókban 
vehet részt, korábban nem ismert pirazol- és 
indazol-származékokat eredményezve. Ha
sonlóan vegyértékizomerizációs átalakulás 
volt megfigyelhető a-piridil-fenil-diazóni- 
umsók, megfelelően szubsztituált tetrazol- 
származékok és tetraciklusos triazol-szár- 
mazékok esetében is.

Szlávik Zoltán

(Az előadások kivonatai és a Bruckner ter
mi előadások programja olvasható az MTA 
Kémiai Osztály, Szerves és Biomolekuláris 
Kémiai bizottság honlapján a következő 
web oldalon: http//www,klki.hu/--chemin- 
fo/osztalv/bizott/bruckner/b rucker.html)

Fodor Gábor: A megfigyelés ereje 
Megemlékezések Kajtár Mártonról
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Röntgendiffrakciós molekulaszerkezet-kutatás: 
lehetőségek és korlátok

PÁRKÁNYI LÁSZLÓ*

A röntgen-krisztallográfia napjainkban a molekulák 
szerkezetfelderítésének nagymértékben automatizált, ha
tékony eszközévé vált. Alig van kémikus, aki munkája so
rán ne kerülne kapcsolatba a módszerrel, akár mint közle
mények (társ)szerzője, akár mint az eredmények felhasz
nálója. A nagyfokú automatizáltság sok kutatót indít arra, 
hogy laboratóriumában maga is diffraktométert üzemel
tessen. A technikai fejlesztések, a kifinomult számítás- 
technikai eljárások nagymértékben növelik a szerkezet
meghatározások számát és az elkövetett hibákat. A folyó
iratokra egyre több röntgen szerkezeteket tartalmazó kéz
irat zúdul, ezért azok egyre nagyobb követelményeket tá
masztanak. Ezen követelmények áttekintéséhez szükség 
van a módszer alapjainak ismeretére.

A röntgensugár szóródása kristályokon

A diffrakciós kép és az elektronsűrűség

1912-ben Friedrich és Kipping fontos kísérletet végzett. 
Egykristályt helyeztek a röntgen sugárnyaláb útjába, és 
fényképező lemezen rögzítették a diffrakciós képet. A 
Friedrich-Kipping kísérlet tudománytörténeti jelentősége 
abban áll, hogy sikerült bebizonyítania a 17 évvel korábban 
felfedezett röntgensugárzás elektromágneses jellegét és 
megalapozta azt a szerkezet-felderítő módszert, amit rönt
gendiffrakciónak neveznek. Bár a műszaki fejlődés a szá
zad eleje óta óriási utat tett meg, a diffrakciós kísérlet lénye
gét tekintve ma is azonos a Friedrich-Kipping kísérlettel.

A diffrakciós kísérletben a detektorral rögzített diffrakci
ós kép különböző intenzitású diszkrét pontok halmaza, 
amely pontok egy rács pontjainak (vetületi képének) be
nyomását keltik. Ezek a diffrakciós foltok a „diffrakciós 
térben” léteznek, amely ugyanolyan fizikai valóság, mint a 
kristálytér. A két tér egymással különleges kapcsolatban áll: 
ami az egyik térben sík, az a másik térben pont; a rácsvek
torok hossza egymással reciprok viszonyban van. A diffrak
ciós teret és rácsot ezért reciproktémek/rácsnak is nevezik.

A röntgenszórás mechanizmusa röviden így foglalható 
össze: a beeső sugárzás a kristályt felépítő atomok elekt
ronfelhőjével kölcsönhatásba lép és azt a beeső sugárzás 
frekvenciájával megegyező frekvenciájú rezgésre készteti 
(koherens sugárzás). A rezgő töltés sugárzást kelt és ezt

* MTA Kémiai Kutatóközpont, Kémiai Intézet

szórt sugárzásként regisztráljuk. A háromdimenziós foly
tonos (és a kristályokban periodikus) elektroneloszlás te
hát diszkrét intenzitású foltokból álló diffrakciós képet ad. 
Bragg a tizes években a Fourier-sorok elmélete alapján ér
telmezte a diffrakciós képet. Kimutatta, hogy a mért inten
zitások négyzetgyökei (az amplitúdók) az elektronsűrű
ség-eloszlás Fourier-sorának Fourier-együtthatói:

p (x ,y ,z )  E — E E E |G (M /)|cos2rz(hx + ky + lz + a M ) (1)

ahol (x,y,z) az elektronsűrűség az x,y,z pontban, V az ele
mi cella térfogata, h,k,l a diffraktáló kristálytani síkot le
író Miller-indexek, \G(hkl)\ = \F(hkl)\ a szerkezeti ténye
ző [ = VT(híd) ] ; a hkl a szerkezeti tényezőhöz rendelhető 
fázisszög. Az elektronsűrűséget x, y  és z szerint valamely 
alkalmas felbontásban kiszámítva, a sűrűség maximumok 
atomi helyeknek felelnek meg, így a molekula szerkezeti 
modellje felépíthető. Az (1) a röntgendiffrakciós moleku- 
laszerkezet-meghatározás alapegyenlete.

Szerkezeti modellek konstruálása azonban nem triviális 
eljárás, mert az a hkl fázis kísérletileg nem határozható 
meg és így az elektronsűrűség-eloszlás sem. Ez a krisztal- 
lográfiai fázisprobléma.

Az (1) más formában is felírható:

p ( x ,y ,z )  = j - m F ( h k l ) e - lv (la)
V h k I

ahol ip= 2ji(hx+ky+lz). Ha az elektronsűrűség-eloszlás is
mert, akkor kiszámítható a szerkezeti tényező:

F (h k í)  = \p(xyz)e“f dV  (2)
v

A z  elektronsűrűség és a szerkezeti tényező egymás 
Fourier-transzformáltj ai.

Az atomi szórástényező

A különféle atomok szóróképessége eltér, mert elektron
jaik száma különböző. Mivel az atomi elektronfelhő ki
terjedt, a szóróképesség függ a szórás szögétől. Nagyobb 
szögeknél az elektronfelhő különböző részei közötti dest
ruktív interferenciák egyre nőnek, ezért a szóróképesség 
csökken. A direkt sugár irányában minden elektron fázis
ban szór és a szóróképesség az atom rendszámával 
egyenlő.

mkl2001. 56. ÉVFOLYAM. 6. SZÁM 209



1. ábra. A fluorid-ion, a szénatom, a lítium-ion és a hidrogénatom 
szórástényező-függvénye;

(Z a rendszám, 0 a szórási szög és k  a hullámhossz).

Az atom fajták szóróképességét az atom i szórástényező 
függvények írják le (1. ábra), am elyeket kvantum m echa
nikai eljárásokkal szám ítanak ki. (A rokon neutrondif
frakcióban a szórás a m agról történik. A magok mérete 
az elektronfelhőhöz képest elhanyagolható, ezért a neu
trondiffrakciós szórási tényezők függetlenek a szórási 
szögtől).

Atom i és molekuláris elmozdulások

A kristályokban az atom ok rezgése nem  csak a hőm érsék
lettől, hanem a rácsbeli illeszkedéstől és a rendelkezésre 
álló helytől is függ. A rezgés következm énye intenzitás
csökkenés. Az atomi rezgés (az egyensúlyi helyzettől va
ló elm ozdulás) frekvenciája 1 0 '3/s nagyságrendű, a rönt
gensugárzásé viszont 10 i8/s, ezért a diffrakciós kísérletben 
a kristályról valóságos pillanatfelvétel készül. Az atomi 
mozgás érzetét a kristályt felépítő elemi cellák igen nagy 
száma (tipikusan 10'*) adja. E nagyszámú elemi cellában 
m inden atom különböző m értékben van egyensúlyi hely
zetétől elmozdulva. A diffrakciós kép az atomi elm ozdu
lások valószínűségi mértékét tükrözi.

Az intenzitás csökkenést a Debye-Waller-egyenlet írja le:

T T -2 M
~  (3)

ahol 70 a rezgés által nem befolyásolt intenzitás és IT a rez
gés által csökkentett intenzitás.

M = -B s in 26 /A 2 (3a)

ahol B = 8 rc2 <«2>; (u2) a közepes-négyzetes rezgési am pli
túdó (U). Az atomi szóróképesség csökkenése:

f r = f o e U (3b)

Mivel a diffrakciós kísérlet pillanatfelvétel, a fenti okok 
m iatt nem vagyunk képesek megkülönböztetni a kristály
ban fellépő rendezetlenséget az atomi rezgéstől. Ha úgy 
tetszik, minden kristályszerkezet rendezetlen a nagyszá
mú elemi cella miatt.

mkl

A kristályok anizotrop közegek és az atomi rezgés is 
anizotrop. A gyakorlatban ezt egy 3x3-as szimmetrikus 
tenzorral írják le. A tenzor diagonális elemei egy ellipszo
id három fő tengelyének hosszával arányosak, a nem dia
gonális elem ek pedig az ellipszoid helyzetét tükrözik az 
elemi cella tengelyeihez képest.

A szerkezeti tényező kiszámítása

Ha az atomok x-, yj, Zj helykoordinátáit ismerjük, akkor 
F(hkl), a fázis és az elektronsűrűség kiszámítható:

A(hkl) = Z f j  cos2n {h x j + ky /. + lzj )
1 (4)

B(hkl) = I. f j ú n 2 j t ( h x j+ k y j+ lz j )

F (hkl) = \F(hkl)\e‘ai" = A (hkl) + iB(hkl) (4a)

a m  = atan[S( h k l)/A  (hkl)] (4b)

M inden egyes /r(M /)-értékhez az elemi cella minden 
egyes atom ja hozzájárul, szóróképességétől és a cellában 
elfoglalt helyétől függően. Az F(M /)-vektor legkényelme
sebben a komplex számsíkon ábrázolható (2a. ábra). Ha a 
szerkezet centroszim m etrikus, akkor B(hkl) = 0 és a hkl 
csak a 2n  vagy a n  értéket veheti fel, ezért a grafikus áb
rázoláshoz elegendő a számegyenes is.

2. ábra. Argand-vektordiagramok. 
a) Az egyes atomok hozzájárulása az Fh]d vektorhoz; 

b) Egy nehéz atomot (fH) tartalmazó hipotetikus szerkezet F hkl 

reflexiójának vektordiagramja. A nehéz alom hozzájárulásából 
számítható fázis ( a H) jó l közelíti a valódi fázist ( a hld)

A röntgendiffrakciós m olekulaszerkezet-felderítés a kö
vetkező lépésekből áll: 1. a diffrakciós kísérlet; 2 . a fázis
problém a megoldása; 3. az atom ok Xj, y]t Zj koordinátái
nak elektronsűrűség számítással történő meghatározása;
4. a mért FQ(hkl) és a szám ított F fh k l)  értékek összeveté
sével a modell finomítása; 5. az eredm ények értékelése.

A röntgendiffrakciós szerkezetvizsgálat lépései

A diffrakciós kísérlet

A z  egyik legfontosabb kérdés az, hogy a diffrakciós (recip- 
rok) tér mekkora részéből kell az intenzitás adatokat ki
mérnünk. Ez első közelítésben a kristály szimmetriájától 
függ, mert a szimmetria miatt bizonyos típusú reflexiók in
tenzitása azonos (pl. egy triklin kristályban két tengely sze-
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rint az összes negatív és pozitív Miller-indexű, egy tengely 
szerint csak a pozitív M iller-indexű reflexiókat kell kim ér
ni; rombos kristályokban mindhárom tengely szerint csak 
a pozitív Miller-indexú'ek alkotják a független adatkészle
tet). M indez csak akkor igaz, ha érvényesnek tekintjük a 
Friedel-törvényt, amely szerint I(hkl) = I(-h-k-l), vagyis egy 
kristálytani sík két oldaláról a röntgensugár ugyanakkora 
intenzitással szóródik. A Friedel-törvény azonban csak kö
zelítő érvényű: anomálisan szóró (1. alább) atomok je len 
létében a két intenzitás jelentősen eltér: I(hkl) *  I(-h-k-l). 
Nem-centroszimmetrikus kristályok esetén a Friedel-párok 
mérése kötelező, mert ezek független adatok és hiányuk a 
modell geometriai deformációjához vezet.

A kristályok a röntgensugárzás egy részét elnyelik. Ez 
az abszorpciós intenzitáscsökkenés nagym értékben korre
lált az atomi elm ozdulás paraméterekkel. Az abszorpció 
egyenlete (5) formailag m egegyezik (3) egyenlettel:

1 =  1 0 »  (5)

kötő  vektorok kiugró  in tenzitással je lennek  meg a 
Patterson-térképekben és a szim m etria m űveletek ism ere
tében az u,v,w csúcs koordinátákból az x,y,z atomi koordi
náták kiszám íthatók. A nehézatom(ok) nagym értékben 
hozzájárulnak a szóráshoz, ezért koordinátáikkal közelítő 
fázisokat szám íthatunk (2b. ábra) és további elektronsű
rűségi szintézissel újabb atom ok lokalizálhatok.
(b) A valószínűségi (direkt) módszerek. E  m ódszerek a fá
zisok ab initio m eghatározását célozzák. A lapelvük az, 
hogy bár a fázisok sokféle értéket felvehetnek, de a velük 
szám ított p(xyz) függvény sehol sem lehet negatív, és az 
atomok helyén m axim um okat kell m utasson. A reflexiók 
fázisai között tehát szigorú kötöttség van. A fázisindiká
ciók csak bizonyos valószínűséggel érvényesek és csak 
mozdulatlan, pontszerű atomokra. Az F (hk í)-tkből az ösz- 
szetétel ism eretében E(hkl) norm alizált szerkezeti ténye
zőket kell kiszámítani. A m ódszer kétségtelen előnye az, 
hogy semmiféle előzetes szerkezeti inform ációra nincsen 
szükség, a tapasztalati képlet ism erete elegendő.

70 az abszorpció nélküli intenzitás, p  az abszorpciós koef
ficiens, t a sugár kristályban megtett út hossza. Olyan ese
tekben, am ikor a molekula nagy abszorpciós koefficiensű 
atomokat tartalmaz (pl. a koordinációs vegyületek leg
többje) az abszorpció korrekciója elengedhetetlen. A nali
tikus abszorpciós korrekciót alkalmazni nehéz és számítás 
igényes, mert a kristály minden lapját indexelni kell és a 
határoló lapok távolságát egy belső referencia ponttól meg 
kell adni. Szám ításokkal rendre m eghatározható minden 
egyes reflektált nyaláb kristályban megtett útjának hossza. 
Egyszerűbbek az em pirikus korrekciók. Az azimut (vp) 
scan korrekcióhoz olyan reflexiókat kell kiválasztanunk, 
am elyek a kristály teljes körbefordulása során mindig ref
lexiós helyzetben maradnak. Ezen reflexiók intenzitásvál
tozásait mérjük a teljes 27t tartom ányban adott intervallu
mokban. így meghatározható az abszorpciós ellipszoid, 
amely segítségével eredm ényesen korrigálhatok a mért 
adatok. M anapság e m ódszer alkalm azása alapvető köve
telmény.

A fázisproblém a megoldása

Mivel a fázisok kísérletileg nem határozhatók meg, de az 
elektronsűrűség-eloszlás kiszám ításához nélkülözhetetle
nek, az intenzitásadatok legalább egy részéhez fázisokat 
kell találnunk. Ez főként két módszerrel történik, amelyek 
itt csak röviden érinthetők.
(a) A nehézatomos módszer. Fourier-szám ítást végzünk az 
intenzitásokkal mint Fourier-együtthatókkal, és nem vesz- 
szük figyelembe a fázisokat:

P(uvw) = — £  £ E \F(hkl)\2 cos 2jt(hu +  kv +  Iw) (6 )

A P eloszlásfüggvényben a maxim um ok egy közös origó
ból kiinduló atom-atom vektorok végpontjai, n atomra 
n (n -l)  = n2-n vektor. A m aximum nagysága a két atom 
rendszám ának szorzatával arányos, ezért ha nehéz 
atom(ok) van(nak) a m olekulában, akkor az ezeket össze

A z elektronsűrűség-eloszlás kiszámítása

Az (1) elektronsűrűség függvényben Fourier-együtt- 
hatóként [G(hkí)] különböző m ennyiségeket használha
tunk. G = E, F0, Fc, AF( = 11 Fo | -  | F j  | ), 2F0-Fc (Ff> a 
mért, Fc a számított szerkezeti tényező). A maxim um ok 
koordinátái atomi koordináták. A koordináta rendszert az 
elemi cella határozza meg. Az origó koordinátái 0,0,0 és a 
cella tengelyeinek végpontjai rendre 1 ,0 ,0 ; 0 , 1,0 ; 0 ,0 ,1  ér
tékűek („relatív koordináták”).

Finomítás

A szerkezeti tényezők egyezését általában az R  jósági té
nyező jellem zi,

z\\F 0(h k l)\- \F c(hkl)\\

l \ F 0(hkl)\
hkl

(7)

am elynek értéke rutin szerkezetvizsgálatokban 0,03 - 0,07 
körül van.

Az elektronsűrűségi térképekből kapott modell finom í
tásra szorul. A szerkezet a

D = £ ™ ,(F rl( i ) - F c( i ) f
i 1

függvény m inim alizálásával finom ítható, a legkisebb 
négyzetek módszerével (w a mérési adatokhoz rendelhető 
súlyfüggvény, pl. l/cr(F0). Az atomi param éterek F  nem 
lineáris függvényei, ezért a finom ítás sok cikluson keresz
tül végrehajtott eljárás. Korábban a gyenge reflexiókat ki
zártuk a számításokból, ma a finom ításban már a teljes 
reflexiókészletet kell használni és az F-értékek helyett az 
intenzitásokat (hiszen ezek a mért mennyiségek). Ekkor
(7) helyett a (8 ) jósági tényezőt alkalm azzuk

w R2  =
E w[F0(h k l)2 ~  Fc(h k l) 2]

vFa2
hkl

( 8)
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am ely F -nél körülbelül három szor nagyobb. Az F 2-es fi
nom ításban több a m érési adat, k isebbek lesznek a hibák. 
Pszeudoszim m etria esetében különösen fontos a gyenge 
reflexiók szerepe. Egy param éterre legalább 10 reflexió
nak kell ju tn ia  (a param éterek szám a n izotróp atom ra 4n 
(.x,y,z,U ), m  anizotrop atom ra 9m (x,y,z,U n ,U22, í / 33, [ / ]2, 
t / , 3,1/ 23). A reflexió/param éter arány kedvezően befo
lyásolható két m ódszerrel. M egfelelő m agyar kifejezés 
híján nevezzük ezeket angol nevükön: constraint és 
restraint. Az előbbi a param éterek szám át csökkenti (pl. 
egy fenilcsoportot m erev csoportként kezelve az eredeti
leg 6  x 3 = 18 koordináta 3 forgási és 3 transzlációs sza
badsági fokra redukálódik). A restraint a mérési adatok 
szám ának növelését éri el azáltal, hogy sztereokém iái in
form ációt vezet be a finom ításba. Constraint és restraint 
alapvető fontosságú a rendezetlen szerkezetek kezelésé
ben.

A rendezetlen kristályszerkezetek

A  rendezetlenség rosszul m odellezhető. Rendezetlen szer
kezetek legsikeresebb finom ítása is csökkent pontosság
gal, m egbízhatósággal já r  és gyakran éppen arra a szerke
zeti kérdésre nem ad kielégítő választ, amely a vizsgálat 
célja volt.

A rendezetlenség három  fő típusba sorolható. Ha a 
rendezetlen atom i helyek között nagy a potenciális ener
gia gát (statikus rendezetlenség), a m odell viszonylag 
jó l kezelhető. A dinam ikus rendezetlenség esetén az 
energia gát igen kicsiny, a potenciális energia függvény
nek széles m inim um a van; a dinam ikus-statikus (kevert) 
rendezetlenségben a két m inim um  között kis energia gát 
van. E  két utóbbi eset igen rosszul m odellezhető. Az 
elektronsűrűség-eloszlás leírásához végtelen sok tört- 
betö ltö ttségű  atom m al kellene betölteni a két szélső po
zíció közötti teret. R endezetlen szerkezetek finom ítása
kor irreális param éter változások lépnek fel és a m ole
kula érin tett részének geom etriai adatai is nagyon h ibá
sak lesznek. Ezen csak a constraint/restrain t technika 
segíthet.

A Friedel-törvény korlátái; abszolút konfiguráció

A m ikor az atom okat röntgensugárzásnak tesszük ki, 
olyan folyam atok já tszódnak  le bennük, m int a röntgen
csőben a sugár keltésekor: az atom ok elektronjai gerjesz
tődnek és ezt a hatást az Fc-k kiszám ításában figyelem 
be kell venni. Az atom i szórástényezőt két további tag
gal korrigáljuk, am elyek csak a hullám hossztól függnek, 
a szórási szögtől nem . Az egyik tag valós, a m ásik kép
zetes.

fa n o n , = f j  + A f j  + *4f ]

(9)

Tételezzük fel, hogy a m olekulában egy anomálisan 
szóró atom van. A 3. ábrán  látható, hogy az anomális 
diszperzió miatt a Friedel-törvény nem  érvényes. Az ano

mkl

mális diszperzió teszi lehetővé az abszolút konfiguráció 
meghatározását. Ha a királis m olekula jelentős anomális 
szórást mutató elem et (S, Cl, vagy ezeknél nagyobb rend
számú elem) tartalmaz, akkor az abszolút konfiguráció 
meghatározható. M anapság Flack [ 1 ] m ódszerét használ
ják  az abszolút konfiguráció m eghatározására. F(hkl) a 
következőképpen számítható:

\F ( h k l ,x f  = (1 -  x ) \F ( h k l f  + x \F { -h  - k -  / ) |2 (10)

ahol x az abszolút szerkezeti paraméter, amely finomítható. 
Ha x  = 0, akkor kristály és modell azonos kiralitású-pola- 
ritású; ha x  = 1 , akkor ellenkező kiralitású; ha 0  > x  < 1 , 
akkor a kristály királisan rendezetlen (ha x  = 0,5, akkor tö
kéletes a királis rendezetlenség, „inverziós iker”). A nem 
királis acentrikus tércsoportú kristályok m indegyike in
verziós ikerként fogható fel (m indkét enantiom er egyenlő 
arányban van jelen). A Friedel-párokat ezekben az esetek
ben m indig mérni kell.

Az anom ális szórással függ össze a poláris diszperziós 
hiba, am elynek hatását csak a 90-es években ism erték fel. 
Ha egy m olekula olyan tércsoportban kristályosodik, 
am elyben poláris tengely (leggyakrabban 2 , csavarten
gely) van és a Friedel-párok hiányoznak az adatkészletből, 
akkor a modell a poláris tengely irányában torzul. Példa
ként említjük a P na2 ,-es tércsoportban kristályosodó 
M e3E -E ’Ph3 (I: E = Ge, E ’ = Sn; II: E = Sn, E ’ = Ge) izo
m er vegyületpárt. A c (2 ,-es) tengellyel közel párhuzamos 
Ge-Sn kötések hosszának különbsége (Ge-Sn) = 0,0053 
nm a Friedel-párok nélküli mérések alapján [2]. A Friedel- 
párokkal megismételt mérés [3] ezt az értéket 0,0009 nm- 
re csökkenti.

A kristályszerkezetek értékelése

Sokszor m egdönthetetlen bizonyítékként fogadják el a 
diffrakciós kísérletek eredm ényeit és az azokból levonha
tó következtetéseket. Amint azt a fenti példa is igazolja, a 
kritikus szemlélet nagyon fontos.

Az egyik leggyakoribb kérdés a kristályszerkezetek 
értékelésekor az, hogy m ikor különbözik  két kötés hosz-

3. ábra. Egyetlen anomálisan szóró atomot tartalmazó hipotetikus 
szerkezet Fhkl és F h k 1 reflexiójának vektordiagramja. Fhkl *  F-h-k-l
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sza. A hibák G auss-eloszlását feltételezve a 99% -os 
m egbízhatósági határ 2,7cr-nál van, ezért a krisztallog- 
ráfusok általában azt m ondják, hogy két távolság akkor 
különbözik, ha az eltérés m eghaladja a 3cr-t. F igyelem 
be veendő azonban az, hogy a röntgendiffrakcióban e le
ve virtuális kötésrövidülést lehet észlelni. A kö tésröv i
dülés okai:
1. A magok és az elektronsűrűségi súlypontok nem esnek 

egybe. Többszörös kötések esetében a két elekton- 
sűrűségi súlypont egym ás felé m ozdul el.

2. Atomi libráció (rezgés ív mentén). Az anizotrop atomi 
elmozdulás tényezőt leíró ellipszoid legnagyobb főten
gelye a rezgés ívének szelője. Valamely bonyolultabb 
hajlított térbeli alakzat (banán, vagy kifli), sokkal több 
param éter árán, csökkenthetné ezt a hatást.

3. Az egész (merev) m olekula mozgása. Ha a molekula 
merev testként rezeg, akkor az intramolekuláris kötések 
korrigálhatok. Sajnos, a legtöbb m olekula nem viselke
dik merev testként.

Ö S S Z E F O G L A L Á S

Párkányi László: R öntgendiffrakciós m olekulaszerkezet-ku- 
tatás: lehetőségek és korlátok

A röntgendiffrakciós szerkezet-meghatározások egyre növekvő 
száma új követelményeket állít a kutatók elé. A Friedel-törvény 
korlátozott érvényessége miatt a nem-centroszimmetrikus kris
tályok alap intenzitás-készletének tartalmaznia kell a Friedel- 
pár reflexiókat is, mert ezek független adatok és hiányuk a mo
dell torzulásához vezet. Ezek a reflexiók teszik egyértelművé az 
abszolút konfiguráció egyértelmű meghatározását is. A korábbi 
gyakorlattól eltérően alapvető fontosságúvá vált az abszorpciós 
korrekció. A szerkezetfinomítást a szerkezeti tényező (F) he
lyett az intenzitásokkal (F2) kell végezni. A rendelkezésre álló 
számítási módszerekkel bár korlátozott pontossággal, de kor
rekt módon leírhatjuk a rendezetlen kristályszerkezeteket. 
Nagypontosságú mérések lehetővé teszik a vegyész számára 
fontos információ, a molekulák elektronsűrűségi eloszlásának 
meghatározását.

[Magy. Kém. Lapja, 56, 209 (2001)]

A deformációs elektronsűrűség

Végezetül megemlítjük a röntgendiffrakció egyik különle
ges alkalmazását, a deformációs elektronsűrűség meghatá
rozását. A deformációs elektronsűrűség a teljes elektronsű
rűség és a gömbszimmetrikus atomokkal számított „pro- 
molekuláris” elektronsűrűség közötti különbség. A defor
mációs elektronsűrűség meghatározásához nagy felbontású 
és igen pontos mérési adatok szükségesek. A deformációs 
elektronsűrűségi számítások nyújtotta sűrűségtérképekben 
megjelennek a kötő elektronok és a magános elektronpárok.
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L. Párkányi: X -ray S tru c tu re  D eterm ination: C apabilities 
and  Lim its

The growing number of X-ray structure determinations demand 
new requirements. The limited validity of Friedel’s law 
demands the measurement of the Friedel-opposite reflections 
for non-centrosymmetric crystals. These reflections are inde
pendent and their omission may lead to serious deformations of 
the model. A full set of Friedel opposites is utilized for the 
determination of the absolute configuration by modem meth
ods. Contrary to earlier practices, absorption corrections 
became mandatory. The practice of structure refinement on F ’s 
is replaced by refinement against F2. New computational meth
ods enable the scientist to describe disordered crystals correct
ly, albeit accuracy remains limited. The determination of the 
molecular electron density distribution, an important informa
tion for the chemist, became feasible with data sets of high 
accuracy.
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Kajtár Mártonra emlékezünk

Emlékezés Kajtár Mártonra halálának 10. évfordulóján*

HOLLÓSI M IKLÓ S**

10  éve, 1991. június 2 1 -én örökre eltávozott körünkből 
K ajtár Márton, az ELTE Szerves Kémiai Tanszékének ta
nára. 1929. decem ber 16-án született, s még nem  egészen 
62 évesen hunyt el, alkotókészsége teljében. A sors szigo
rú volt és kegyetlen. Barátunkat, tanárunkat, nagyra be
csült tudós kollégánkat veszítettük el, halála pótolhatatlan 
veszteség számunkra. Életéről, tudom ányos m unkásságá
ról szóban és írott form ában többen és több alkalom mal is 
megemlékeztünk, a legm egrázóbb az a személyes hangvé
telű búcsúbeszéd volt, amely az ELTE Szerves Kémiai 
Tanszékén hangzott el és am elyben a legközelibb barát és 
m unkatárs Kucsmán Á rpád  búcsúzott el tőle. Ez a nekro
lóg a Természet Világában jelent meg.

Élete Európa és M agyarország történelm ének legellent
m ondásosabb korszakára esik. A gazdasági világválság 
évében született, egyetem i éveit a II. világháború után, 
1948-ban kezdte el. Tanári, kutatói pályafutása 1952-ben 
indult el az ELTE Szerves Kémiai Tanszékén. 1956 szá
mára nemcsak a forradalm at jelentette, nyár elején volt az 
esküvője is. Tehetségét, rendkívüli képességeit szüleitől 
örökölte. Életének három  vezérlő m otívum a a hit, az alá
zat és a szolgálat volt, ezek a szülői házban és Pannonhal
mán vésődtek belé. Szakmai tudását és széleskörű általá
nos m űveltségét Pannonhalm án alapozta meg, de a tanu
lást élete végéig nem  hagyta abba. Nagytudású em ber 
volt, igazi professzor. Egyetemi előadásai legendásak vol
tak, egy 1990-es hallgatói közvélem ény-kutatás szerint ő 
volt a legjobb a vegyészeket oktató tanártársai között. Iga
zi néptanító  volt, a szó legnem esebb értelem ben, alig van 
az országban olyan város, ahol ne tartott volna tudom á
nyos ism eretterjesztő, vagy tanári továbbképző előadást. 
Ugyanolyan felkészülten, élvezettel és élvezhetőén tudott 
beszélni középiskolások, tanítók, tanárok közösségének, 
m int az Akadémia plénum a előtt.

Különleges érzéke volt az új, a jövőbeli iránt. Minden 
érdekelte, ami szép, érdekes és új, de leginkább a tudo
mány nagy kérdései foglalkoztatták. Oparin „ Az élet ere
dete” cím ű könyvét a Kémiai Közlem ényekben, 1963-ban 
m egjelent munkájában dolgozta fel. A prebiogén evolúció 
kérdései élete végéig foglalkozatták: a biológiai m oleku
lák prebiogén szintézise egyik kedvenc témája volt. En
nek kapcsán ju to tt el a fö ld i homokiralitás eredetének 
problém ájáig. Bár fő kutatási területe a peptidkém ia m a
radt, egyre jobban vonzódott a szerkezeti, sztereokémiái és

* A Kajtár Márton Alapítvány emlékülésén elhangzott emlékbeszéd 
alapján
** A Kajtár Márton alapítvány elnöke, ELTE Szerves Kémiai Tanszék, 
Budapest

a biológiával kapcsolatos kémiai problém ák iránt. 1958- 
tól közrem űködött a Bruckner-tankönyv köteteinek m eg
írásában. Később önállóan írt kisebb fejezeteket: jellem ző 
módon Bruckner professzor két egym ástól igen távoli ha
tárterületet bízott rá, az elméleti szerves kémiát és az élet- 
fo lyam atok szerves kémiáját. O is egyedülállót alkotott: 
ahogy a szerves kém ikusból biokém ikussá lett Stryer 
egyedülálló értékű biokém ia tankönyvet írt, úgy tette 
K ajtár M árton  a biokém iai folyam atok mechanizm usát és 
m agukat a bioszintetikus ciklusokat a szerves kém ia ré
szévé. A Bruckner-könyvek egyedülálló értékének éppen 
ez az egyik titka. A III/2. kötet „Nukleinsavak kém iája” 
fejezete már teljes egészében az ő munkája.

Az 50-es évek a szerves kém ia két legnagyobb, később 
Nobel-díjjal jutalm azott áttörését hozták. Az egyik a mio- 
globin  és a hemoglobin  fehérjék röntgenkrisztallográfiai 
szerkezetfelderítése volt, a m ásik a nukleinsavak szerke
zetvizsgálata, a D NS kettős hélix szerkezetének felderíté
se. A 70-es évek végén kialakult a molekuláris biológia. 
Ezek a területek olvadtak össze a XX. század utolsó évei
nek és várhatóan a XXI. század első felének leggrandió- 
zusabb tudományává, amit molekuláris szerkezeti biológi
ának nevezünk. Ez lényegében a term észetes és m ódosí
tott -  géntechnológiai eszközökkel átalakított -  fehérjék 
és fehérje-kom plexek összehasonlító röntgenkrisztallo
gráfiai analízise. A Brookhaven Protein Data Bank már jó 
val több mint 1 0  0 0 0  fehéije röntgenkrisztallográfiai mód
szerrel m eghatározott szerkezetének adatait őrzi. Kajtár 
M árton  felismerte a terület forradalm i jelentőségét. A 
III/2-es Bruckner-kötet m egírásával párhuzam osan és azt 
követően nukleinsav-kémiai speciális kollégium ot hirde
tett, ott hallhattunk először az alanin /RNS 77 bázisból fel
épített szekvenciájának felderítéséről.

Érdeklődése nem korlátozódott a fehérjékre és nuklein- 
savakra. 1970-71-ben H um boldt ösztöndíjasként egy évet 
töltött a Bonni Egyetemen G ünther Snatzke laboratóriu
mában. Itt bővítette kiroptikai spektroszkópiai ismereteit. 
Hazatérése után a tanszékre telepített ORD, majd CD 
spektrom éterre tám aszkodva országos igényt kielégítő 
kiroptikai spektroszkópiai laboratórium ot szervezett. Alig 
van az országban királis vegyületekkel foglalkozó kém i
kus, akivel ne dolgozott, ne publikált volna együtt. Rá az 
optikai aktivitással kapcsolatos és a sztereokém iái problé
mák m egoldása várt. A szterokém ia m űvelésében kiváló 
térlátására és rajzkészségére támaszkodott.

A kiroptikai spektroszkópia m űveléséhez elméleti kém i
ai gondolkodásm ódra is szükség van. Az elméleti szerves 
kém ia birodalm ába a Bruckner I I /1 és később, 1981-ben 
megjelent II/ 2  kötet m unkálatai során látogatott el először.
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Később m egszállottan törekedett a CD spektrum ok kvan
tumkémiai értelm ezésére és kiszám ítására. Jómagam -  fi
atalabb m unkatársainkkal együtt -  hiába dolgoztunk a 
„m odellek m odelljének” számító spiro-W sz-pirrolidonok 
szintézisén vagy tioamidok előállításán, ezek a modellve- 
gyületek még m indig túl bonyolultak voltak ahhoz, hogy 
CD spektrum uk kellő pontossággal számítható legyen. Ne 
feledjük el: a 80-as évek elején jártunk. A számítógépek 
teljesítőképessége és m indenekelőtt hozzáférhetősége itt
hon meglehetősen rossz volt. Biztosan több fiatal m unka
társának okozott csalódást, hogy a legjobbnak számító 
módszerekkel is nehézségekbe ütközött sokszor még a 
CD-sávok előjelének kiszám ítása is!

Kajtár M árton reneszánsz em ber volt. Szerette és értet
te a zenét, festészetet és az irodalm at is. Szaklaborosként 
abban a szerencsében volt részem, hogy egy éven keresz
tül mellette dolgozhattam a Trefort kerti épület C l-e s  la
borjában. Ott zajlottak a híres, napi kétszeri teázások, ahol 
Bruckner professzor beszélgetett munkatársaival kém iá
ról, politikáról, művészetről, napi örömökről, gondokról. 
Ott hallottam  „prepizés” közben M árton  kiselőadás-szám 
ba m enő fejtegetéseit Bartók  zenéjéről, Braque vagy Klee 
festményeiről. M indig rá em lékezem , ha az egyik legne
hezebb és legszebb Bartók m űvet a „Zene húros, ütő 
hangszerekre és celestára” cím ű alkotást hallgatom, am e
lyet tőle tanultam meg szeretni.

A 60-as évek végétől pályája roham osan ívelt felfelé. A 
sokáig halogatott nagydoktori beadását m ár a kari párt- 
szervezet is kezdte reklamálni. 1987-ben, a védés után egy 
évvel egyetemi tanárrá nevezték ki. Nemzetközi konfe
renciát szervezett és hazai és nemzetközi konferenciákon

tartott plenáris előadást. Az 1991. évi akadém iai nagyhé- 
ten m ár nem tudott előadni egyre súlyosbodó betegsége 
miatt. 1986-ban Akadém iai D íjban részesült, de a M agyar 
Tudományos Akadém ia nem  választotta tagjai közé és 
nem részesült sem kutatói, sem pedagógusi m unkásságá
ért m agasabb állami kitüntetésében. Pedig kevés hazai ké
mikus van, aki ezt nálánál jobban kiérdem elte volna...

Ezt a most m ár jóvátehetetlen hiányosságot próbálja el
lensúlyozni a K ajtár M árton A lapítvány és kollégái em lé
kezete, am elyben emberi, szakmai nagysága örökké él.

Ö S S Z E F O G L A L Á S

Hollósi Miklós: Emlékezés Kajtár Mártonra halálának 
10. évfordulóján

A cikk bemutatja a már 1991-ben eltávozott tudós emberi nagy
ságát és szakmai nagyszerűségét. Kajtár Márton korát megelőz
ve felismerte a molekuláris biológia egyik tudományágának, a 
molekuláris szerkezeti biológiának fontosságát és jelentőségét.

[Magy. Kém. Lapja, 56, 214 (2001)]

S U M M A R Y

M. Hollósi: Commemoration of the 10th Anniversary of the 
Death of Márton Kajtár

The paper recalls Márton Kajtár, already showed us the humanity 
and professionalism of this great man. Preceeding his time, Már
ton Kajtár recognized the importance and significance of a branch 
of molecular biology, namely molecular structural biology.

A KIRALIS INFORMÁCIÓ TERJEDESE MOLEKULÁN BELÜL
BENCZE LAJOS*

BOESE ROLAND**
PÁLYI GYULA*** 

SZABÓ MIKLÓS J.* 
SZILÁGYI RÓBERT K.**** 

CLAUD1A ZUCCHI***

Nagyra becsült kollégánk és kedves barátunk, Kajtár Márton 
emlékének ajánljuk. Kajtár Márton a jelen dolgozatban ismerte
tett kutatás egyik kezdeményezője volt.

Bevezetés

A kiralitás az utóbbi évtizedek kém iai kutatásának 
egyik legizgalm asabb tárgya. Ennek két lényeges oka 
van:
(a) valamennyi élő szervezet a királis molekulákból csak 

az egyik enantiom ert (vagy ennek nagy fölöslegét)

‘ Veszprémi Egyetem, Szerves Kémia Tanszék, Müller Laboratórium, 
Veszprém
“ Universität Essen, Institut für Anorganische Chemie, Essen, Németország 
‘ “ University of Modena, Department o f Chemistry, Modena, Olaszország 
“ “ Stanford University, Department o f Chemistry, Stanford CA, USA

használja. A legtöbb biológiailag jelentős szerves mo
lekula pedig királis [ 1];

(b) királis m olekulák enantiom erjeit nem királis kiindulási 
anyagból nem lehet előállítani, mert a tiszta enan- 
tiom erek energiája (a ma lehetséges mérési határokon 
belül) pontosan azonos; ezért ilyen reakciókban a két 
enantiom er 1:1 elegye, a racem át keletkezik. Többé 
kevésbé tiszta enantiom er előállítása csak valamely 
anyag tiszta enantiom erjének hozzáadása révén lehet
séges. Ez az úgynevezett királis indukció. Ennek révén 
valam ennyi m a forgalom ban lévő királis szerves 
anyag közvetlenül, vagy közvetve élő szervezetekből 
származó királis adalékok „leszárm azottja” .

A királis adalékok az em lített reakció valam ely fázisá
ban kapcsolatot létesítenek a reagensek, vagy az interm e
dierek valamelyikével. Ekkor diasztereom erek keletkez
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nek, ezek energiája m ár különbözik, úgyhogy az új királis 
szerkezet konfiguráció és/vagy konform áció kialakulásá
nak ekkor m ár nincs elvi akadálya.

Az a reakciólépés, amikor a királis segédanyag hatására az 
új királis szerkezeti elem (konfiguráció és/vagy konformáció) 
keletkezik, a királis információ továbbadásának pillanata, 
rendkívüli jelentőségű mozzanat a mai szintetikus kémiában
[2]. Királis vegyületek tiszta enantiomeijeire óriási a kereslet 
mind a gyógyszeriparban, mind egyes technikai anyagok elő
állításánál (úgynevezett nemlineáris technikai anyagok) stb.

A tiszta enantiomerek általában drágák [3]. Ezért roppant 
hasznos, ha a királis indukciót katalitikusán tudjuk megva
lósítani, aminek egyik előnyös változata a fémkom p
lexekkel végrehajtott katalízis, királis ligandumok jelenlét
ében [4]. Koordinációs katalízisről lévén szó, a szubsztrá- 
tum koordinálódva maga is ligandummá válik.

A királis indukcióval kombinált katalízisnek két változa
ta van. Az egyikben a királis inform áció ugyanazon ligan- 
dum  egyik (sztereogén) csoportjáró l annak m ásik 
(prokirális) részére megy át egy ott lejátszódó kémiai reak
cióban realizálódva. Ez az úgynevezett diasztereoszelektív 
katalízis. A másik, az úgynevezett enantioszelektív válto
zatnál, a királis „üzenet” a fém  egyik (királis) ligan- 
dumáról a másik (prokirális) ligandumára (koordinált 
szubsztrátumra) megy át, majd a királis termék új szubszt- 
rátum molekulára cserélődik a koordinációs övezetben.

Elvileg a két változat között az a különbség, hogy a 
diaszteroszelektív esetben a fém nem szükségszerűen vesz 
részt az egy ligandumon belül végbemenő indukciós folya
matban, addig a második esetben a királis információ az 
egyik ligandumról a másikra megy át. A fématom itt vélhe
tően az információ terjedésének „útjába esik” s ebben szere
pe lehet. Míg az első esetben a kiralitás forrása az újonnan 
előállított királis szerkezeti elemhez képest ekvimoláris 
mennyiségben van jelen, addig a második esetben az „indu
káló” ligandum mennyisége a termék mennyiségéhez képest 
akár 0 ,0 0 1 -szeres, vagy még ennél is kisebb moláris meny- 
nyiségben lehet jelen. Nyilvánvaló, hogy kiralitás szempont
jából az enantioszelektívnek nevezett változat a valódi kata
lízis, gazdasági szempontból is ez az előnyösebb.

A királis „üzenet” molekulán belüli terjedésével, külö
nösen a fém szerepével régóta foglalkozunk. A jelen  dol
gozatban e munka néhány egym agvú kobaltorganikus ve- 
gyülettel kapott eredm ényét foglaljuk össze.

Kiroptika

Az 1970-es évek vége felé Kajtár M ártonnal megfigyel
tük [5], hogy [(alkoxi-karbonil) metiljkobalt-karbonilok és 
tercier foszfinszármazékaik, R O C (0)C H 2Co(CO )3PR ’v 
királis R vagy/és R ’ csoportokkal olyan cirkuláris dikroiz- 
mus (CD) színképeket adnak, melyek
(a) gyökeresen különböznek a szabad ligandum ok CD- 

színképeitől és
(b) am elyekben olyan CD-sávok jelentkeznek, melyek a 

kom plexben jelenlévő átm enetifém  valamely elektron- 
átm enetének részvételével magyarázhatók.

Ez az eredmény más szavakkal úgy értelmezhető, hogy

mkl

a kom plexben kialakuló, a klasszikus vegyérték-kapcsola
tokon túlm enő kölcsönhatások a fém et „királisan pertur- 
bálják”, ami az elektronátm enetek egy részének a CD- 
színképben való jelentkezését okozza.

A vegyületcsoportnak ekkor egyetlen rendelkezésre álló 
röntgendiffrakciós molekulaszerkezete, a PhCH2O C (0)- 
CH2Co(CO)3PPh3 benzil-származék [6 ], ezt némileg alátá
masztotta azáltal, hogy az észtercsoport sp2-C atomjának a 
kobalthoz való aránylag közeli helyzetét (292 pm, van der 
Waals sugarak összege 385 pm) mutatta. Az ilyen molekulán 
belüli, a vegyértékkapcsolatokon túlmenő kölcsönhatást 
„autoszolvatációnak” neveztük [7]. Sajnálatos módon e ve- 
gyület észtercsoportjának szerkezete részben rendezetlen, 
ami további következtetések levonását nem engedte meg. A 
hazai műszerlehetőségek és egyéb körülmények ekkor a ku
tatás azonnali folyatását nem tették lehetővé.

Röntgendiffrakció

A tém a művelésébe az 1980-as években bekapcsolódott 
Roland Boese, akivel az em lített kobalt-karbonilok szer
kezetvizsgálatát újrakezdtük és ham arosan roppant érde
kes szerkezeti jelenségeket figyeltünk meg (8 ], mégpedig 
akirális komplexekkel királis szerkezetek (konformációk
[9]) kialakulását.

Az i-PrO C (0)C H 2Co(CO)3PPh3, izopropilészter kom p
lex kristályos fázisának szerkezete a következő tanulsá
gokkal szolgált:
(a) a kristályrácsban két kristálytanilag független m oleku

la van;
(b) mindkét izom er királis konform ációt vesz fel;
(c) ezek kvázienantiom er viszonyban vannak egymással;
(d) a kiralitás forrása e konform ációkban az észtercsoport

nak a kobalthoz viszonyított térállása és a trifenil-fosz- 
fin ligandum csavarodottsága (helicitása);

(e) az észtercsoport sp2-C atom jának a kobalthoz v iszo
nyíto tt távolsága ( < 300 pm  ) itt is a van der Waals 
erőket m eghaladó m értékű kölcsönhatást („autoszol- 
vatáció”) [7] tételez fel, m iáltal m ind a kobalt, m ind 
az sp2 (karboxil) C atom  királis centrum m á válik (1. 
ábra).

E szerkezeti eredm ények legm eglepőbb vonása az, 
hogy a trifenil-foszfin ligandum egy-egy (királis) konfor-

1. ábra. Az iP rfX '(0)C H 2Co(CO)3(PPh3) 
komplex P l kristályos fázisának elemi cellája (Z=2)
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m ációjához (P  vagy M ) a kom plex m olekula túlsó 
(transz) pozíciójában elhelyezkedő észtercsoportnak m in
dig csak egy konformációja  tartozik, az amely P  - PPh3 

esetében si oldalával, M -PPh3-nál pedig re oldalával for
dul a kobalt felé. Az -  első látásra -  nyilvánvalóan lehet
ségesnek tűnő ,ví/M  és reíP kom binációk teljesen hiányoz
nak.

A jelenség annyira érdekesnek tűnt, hogy a röntgendif
frakciós szerkezet-m eghatározást egy m ásik preparátum 
ból megismételtük, valam int m ikroszkóp alatt a kristályok 
morfológiáját is tanulmányoztuk. Az eredmény az előző
vel egyezett.

A m egfigyelés érvényességének határait keresve szá
mos további, hasonló szerkezetű  alkil-kobalt-karbonilt 
szin tetizáltunk [ 1 0 ], m elyek közül további 1 2 -nek a 
szerkezetét is sikerült m eghatározni [11]. E nagyobb 
szám ú szerkezet m ár m egengedett néhány további kö 
vetkeztetést:
(f) az akirális R, illetve R’=Ph csoportokkal a jelenség ha

sonló, azzal az eltéréssel, hogy a kristályban azonosított 
molekulák egy inverziós centrummal vannak összekötve, 
tehát ezek nem kvázi, hanem tényleges enantiomerek;

(g) a királis R csoport esetén csak egy (királis) konform á
ció vagy két független m olekula mutatható ki;

(h) egy királis R ’ (másik két R ’=Ph) csoport ugyancsak 
egy (királis) konform áció kialakulását hozza magával;

(i) mindig hiányzik a „statisztikusan lehetséges” izom e
reknek legalább 50%-a, (néhol 75%), de a síire és a 
P /M  konform ációk kom binációja a ténylegesen észlelt 
m olekuláknál változó.

Elméleti számítások

Az 1990-es évek közepén bekapcsolódott a m unkába a 
Veszprémi Egyetem M üller (Elméleti Kémiai) Laboratóri
uma, Bencze Lajos irányításával. Az elméleti kémiai szá
mítások fő célja részben az eddigi eredm ények ésszerű ér
telmezése, részben pedig a további preparatív m unka irá
nyításának kijelölése volt.

Az elméleti munka során eddig a röntgendiffrakciós 
szerkezetek részletes elemzésén túl [ 12 ] két vegyület, egy 
akirális (R=Et) és egy királis (R=sBu) [13] származék 
részletes kvantumkém iai vizsgálatára került sor, az ilyen 
sokpályás molekulákra még ésszerűen alkalm azható leg
nagyobb teljesítőképességű módszerekkel [14].

Az egyensúlyi szerkezetekkel végzett számítások első 
lényeges eredm énye az volt, hogy a silre és P /M  
diasztereom erikus kom binációk energetikailag nagyon 
közel állnak egym áshoz. Az R=Et szárm azéknál 
(PM 3(tm)) mind a négy variáns energiája (képződési en- 
talpia) a számítások hibahatárán belül azonosnak adódott. 
Az R=sBu származéknál -  igaz m agasabb elméleti szintű, 
finomabb m ódszerrel (B3LYP/LANL2DZ//PM 3(tm)) -  
2,1-14,6 kJ/mol eltérések mutatkoztak (2. ábra), s valóban 
a kristályban ténylegesen talált 2  izomer (8  közül) m utat
kozott energetikailag a legkedvezőbbnek. Ezek az ered
mények azt a következtetést sugallták, hogy bár egy eset
ben a ténylegesen képződő izom erek valamivel kedvez-

2. ábra. A sBuOC(O) C H 2CO (CO )3(PPh3) kom plex P 2 ,/n  
kristályos fázisban lévő komformerek

ményezettebbek a többinél, racem izálódásuk energiagátja 
alacsony, az észlelt 1 0 0 % -os szelektivitásnak valószínű
leg nem vagy nem csak itt tetten érhető „term odinam ikai” 
oka van. A m agyarázat valahol a képződési részreakciók 
sorozatában, az átalakulási (epim erizációs) reakciók lefu
tásában és ezek még ism eretlen m echanizm usú irányí
tottságában, szabályozottságában keresendő.

Analízisünk következő tárgya tehát a flexibilis ligan- 
dumok (alkil és PPh3) átfordulási reakcióinak vizsgálata 
volt, a különböző torziók energiaprofiljainak szám ítása ré
vén. Ezt a m egközelítést legrészletesebben az R=Et ész
terre alkalmaztuk.

A problém a m egoldásának kulcsa az a jelenség, hogy az 
észtercsoportoknak a C(sp') - C(sp2) kötés körüli átfordu
lása (3. ábra) a karbonilcsoport irányában jóval kedve
zőbb (AHképz -  140 kJ/mol). U gyanakkor az átfordulást az 
észteres és koordinált karbonilok erős repulziós kölcsön
hatása kíséri (4. ábra). Ennek következtében a re állású 
észtercsoport jobbra fordulásával a C(sp3)-Co tengely

3. ábra. Az E tO C (0)C H 2C o(C O )3(PPh3) komplex 
észtercsoportjának átfordulási potenciálgörbéje
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4. ábra. Ó ram űelem ek az E tO C (0)C H 2C o(C O )3(P P h3) 
kom plex m olekulájában

mentén a Co(CO ) 3 fragm ensnek is az óram utató járásával 
egyező irányba kell elmozdulnia. A Co(CO ) 3 csoport kar- 
bonil ligandumai viszont jelentékeny közelségben vannak 
a PPh3 ligandum  orto-H atomjaihoz. Ennek az a következ
ménye, hogy ha a Co(CO ) 3 csoport az óramutató járásával 
egyirányba mozdul el, a PPh3 csoport fenilgyűrűit jobb 
sodrású (M ) konform ációba „fésüli” át. Ezáltal ha a re ki
indulási észterkonfiguráció átfordulása után si álláshoz 
jutunk, am it szükségszerűen  az M -PPh3 kísér, míg ha ere
detileg .«'-észter volt jelen, akkor a reIV kom binációhoz 
jutunk. Ezek pontosan azok az izomerek, melyeket a kris
tályos fázisban kísérletesen találunk. A molekulán belüli 
mozgás összehangoltsága („koncertikus” jellege) érthető
vé teszi azt is, hogy m iért hiányzik a m ásik két kom biná
ció.

Más akirális észtereknél is hasonló eredm ényre ju tha
tunk, bár a si/re illetve P /M  konform áció kapcsolatok né
hol különböznek az R=Et esettől. Ennek okát még vizs
gáljuk.

Felfigyeltünk arra, hogy az előzőekben leírt összehan
golt („koncertikus” ) m olekulán belüli elm ozdulás na
gyon hasonlít a klasszikus, m echanikus óraszerkezetek 
m űködéséhez, sőt ezzel lényegében azonos [15]. Ily m ó
don az észtercsoport az óraszerkezet anker + ankerkerék 
elem ével, a C o(C O ) 3 fragm ens a potenciális energia vál
tozó irányú továbbítására szolgáló anker [anker-t- anker
kerék = gát vagy escapem ent ( ang.)] elem ével, míg a 
P Ph3 egység az ún. billegő (balance) kerékkel rokonítha
tó (4. ábra).

Ennek az eredménynek két érdekes következménye van:
( 1) bár számos érdekes törekvés volt molekuláris óraműsze

rű vegyületek előállítására [16], a jelen modell az eddigi 
„legteljesebb” szerkezet, melyen a klasszikus, mechani
kus óramű valamennyi lényeges alkatrésze megvan;

(2 ) eredeti problém ánk szem beötlő molekuláris szintű 
szelekció volt. Nem véletlen, hogy a m egoldás óramű
szerű szerkezeti összhang felism erésére vezetett, h i
szen az óram echanizm usok lényeges jellem zője, hogy 
királisak, hiszen az idő csak egyirányba múlik s az 
óram űvek készítésének mérnöki feladata éppen az,

mkl

hogy a meghajtáshoz felhasznált helyzeti energiát (ru
gó, gravitáció, inga stb.) rendezett, egyirányú, szaka
szos, ill. a helyzeti és kinetikus energia periodikusan 
változó interkonverziója révén alternáló irányú (álta
lában részleges forgó) m ozgást hozzon létre 
fázisenantiom erek periodikusan ism étlődő keletkezé
se mellett.

Oldatspektroszkópia

Az előzőekben tárgyalt vegyületek infravörös v(C-O) 
spektrum ában bizonyos jelek  fedezhetők fel, melyek a ko
rábbi következtetésekkel rokoníthatók. Ezek elsősorban a 
„szerves” (észter) v(C-O) sávnak, R O C (0)C H 2Co(CO)4- 
n(PR’3)n (R=Et, R ’=különféle szerves csoportok, n = l,2 ) 
komplexeknél észlelt, az R ’ csoportok szerkezetére való 
rendkívüli érzékenységében m utatkoznak [17]. Ez arra 
enged következtetni, hogy az „autoszolvatációs” kölcsön
hatás oldatban is érvényesül.

A másik oldatspektroszkópiai eredmény az előzőekben 
említett vegyületek (kobalthoz kapcsolódó) ct-CH2 csoport
jainak 'H-NMR spektroszkópiai vizsgálatából származik. 
Akirális R csoportok esetén e jel egy szingulet, mely csak a 
” P maggal való csatolás révén kettőződik meg. Királis R 
csoport esetén, különösen polárosabb oldószerben (aceton- 
d6, DMSO-d6) tipikus AB típusú spektrumot kapunk (5. áb
ra), amely természetesen a 3IP miatt megkettőződik. Ez ab
ban az esetben is észlelhető, ha a királis R csoport racemát 
formájában van jelen a komplexben (R=sBu [13]).

Tervezés

Az elméleti szám ítások eredményei arra engedtek kö
vetkeztetni, hogy esetleg hasonló jelenségek várhatók, ha 
a tárgyalt vegyületcsoport észtercsoportját más, Csp2 
atom o(ka)t tartalmazó csoportra cseréljük ki. Kézenfek
vőnek mutatkozott a benzil-kobalt-trikarbonil-trifenil-fosz- 
fin-származékok [ 18] rendszeres szerkezetvizsgálata.

Ez a sorozat még kezdeti stádiumban van. Az eddigi 
eredmények az előzőekben leírtakkal összhangban látsza
nak lenni. A (para-tBuC 6H4)CH2Co(CO)3PPh3 komplex

5. ábra. A sBuOC(O) CH2Co(CO)3(PPh3) komplex Co-CH2 
csoportjának 'H-NMR spektruma (400 MHz, oldószer, aceton-dg)
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kristályos fázisának szerkezete azt mutatja [19], hogy az 
elemi cellában 4 molekula van, ezek közül 1-1 egymáshoz 
képest független molekula. A másik kettő pedig ezek enan- 
tiomerje inverziós centrum révén. Ez a helyzet talán azt tük
rözi, hogy a trifenil-foszfin M és P konformációjához 2-2 
benzilkonform áció, (bár ezek „degeneráltak” a para- 
helyettesítés szimmetrikus volta miatt) kapcsolódik, ami az 
előzőekben „statisztikusan lehetségesnek” nevezett izome
rek teljes számának megjelenését jelezné. Ez az elméleti 
eredmények alapján érthető is, hiszen a kobalt-CH2 „ten
gelyhez” képest szimmetrikusan elhelyezkedő para- t-Bu- 
csoporttól nem is várható, hogy a benzilcsoport jobbra vagy 
balra való elfordulását energetikailag megkülönböztetné.

További preparatív, szerkezeti és elm életi vizsgálataink 
orto- illetve méta- helyettesített benzilszárm azékokkal fo
lyamatban vannak.

A királis inform áció m olekulán belüli átvitele m echa
nizmusának pontosabb megism erésétől az aszimmetrikus 
katalízisben alkalm azott fémkom plex katalizátorok terve
zésének hatékonyabb lehetőségeit várjuk.
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Ö S S Z E F O G L A L Á S

Bencze Lajos — Roland Boese — Pályi Gyula — Szabó Miklós 
J. — Szilágyi Róbert K. — Claudia Zucchi: A királis informá
ció terjedése molekulán belül

A molekuláris aszimmetria indukálása a szintetikus kémiai 
kutatás gyújtópontjában áll. E jelenség lényege a kiralitás átvi
tele a molekula (vagy átmeneti komplex) egyik, kezdetben is 
királis csoportjáról, egy másik, korábban prokirális részére. Ezt 
a hatást tanulmányoztuk [(alkoxi-karbonil)metil]kobalt-kar- 
bonil-trifenil-foszfin komplexek királis konformációinak kon- 
certikus kialakulása révén. Kiroptikai, NMR és röntgendiffrak
ciós mérések, valamint kvantumkémiai számítások azt mutat
ták, hogy a királis információ átvitele egy, önmagában is királis, 
óramű-szerű mechanizmus révén történik meg. Ezen eredmé
nyek lehetővé teszik, hogy az észleltek általánosítása céljából, 
további preparatív kísérleteket tervezzünk. Analóg benzil- 
kobalt komplexekkel kapott kezdeti eredmények ezt a várako
zást alátámasztják.

[Magy. Kém. Lapja, 56, 215 (2001)]

S U M M A R Y

L. Bencze — R. Boese — Gy. Pályi — M. J. Szabó — R. K. 
Szilágyi — C. Zucchi: Intramolecular Transmission of 
Chiral Information

Induction of molecular asymmetry is in the focus of synthetic 
chemical research. The key element in this effect is the trans
mission of chirality from an already chiral fragment of the mol
ecule (or the transition state) into its prochiral sectors. This phe
nomenon was studied through the concerted development of chi
ral conformations in [(alkoxycarbonyl)methyl]cobalt carbonyl 
triphenylphosphine complexes. Chiroptical, NMR and X-ray 
diffraction measurements as well as quantum chemical studies 
show, that the transmission of chiral information occurs through 
an (inherently chiral) clockwork-like mechanism. The theoreti
cal results allow engineering of new preparative experiments 
aiming at the extension of the observed principles. Results of 
preliminary experiments with analogous benzylcobalt complex
es are in accordance with this expectation.
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Egy több mint harmincéves szakmai-emberi barátság 
néhány epizódja

Kucsm án Á rpád  barátom  m egtisztelő felkérésének te
szek eleget, am ikor K ajtár M ártonra  em lékezem . K ajtár 
M ártonra, kihez több m int harm incéves őszinte, mély 
barátság fűzött. H álás vagyok a sorsnak, hogy ism erhet
tem s büszke vagyok, am iért legjobb barátai között tar
tott számon.

43 éve találkoztunk. Ő, az Eötvös Loránd Tudom ány- 
egyetem  Szerves K ém ia Tanszékének fiatal tanársegéde, 
én a végzős vegyészhallga tó . É vfo lyam társam m al, 
B azsik /B erény i/ M ihállyal az első  szaklaborosai vol
tunk. Tőle tanultam  m eg, hogyan és miért kell a labora
tórium ban szépen dolgozni? Csodáltam  azt az aprólékos 
m űgondot, am ivel egy kísérletet m egtervezett, m ajd k i
vitelezett. Egészséges öniróniával sokszor m ondta, „tu
dod, ha m ár eredm énytelenek vagyunk, legalább szépen 
dolgozzunk.” Az igazán szépen végrehajtott kísérletek 
m esterének O m aga az ugyancsak sajnálatosan korán e l
hunyt Wein Jánost tartotta. Ez a kezdetben szakm ai, ta
nár-diák kapcsolat ham arosan igaz, m eleg barátsággá 
m élyült, de a szakm ai kapcsolat sem szakadt meg közöt
tünk. A hatvanas évek végén  a R EA N A L 
Finom vegyszergyárban Ráthonyi Z oltánnal a glutam in- 
sav a - t-b u tilé sz te r  y -h e ly e tte s íte tt szárm azékainak  
piroglutam insav t-butilészterré való készséges átalakulá
sát tapasztaltuk. E redm ényeinket m egbeszélendő egyik 
este bem entem  a Tanszékre, M ártonhoz. A könyvtárban 
találtam  rá, írt valam it. K im entünk a laborba. M árton  fi
gyelm esen m eghallgatott, majd anélkül, hogy egy szót 
szólt volna, felállt és otthagyott. Szokatlan viselkedését 
nem  tudtam  m ire vélni. Ham arosan visszatért, kezében 
néhány, gyöngybetűivel telerótt papírlappal. „Nézd -  
m ondotta -  pont m ost írtam  le ugyanazt, am it te az im ént 
elm eséltél, egy hosszabb dolgozat részeként. Tudod mit, 
k iveszem  ezt a részt és a ti észleleteitekkel együtt írunk 
egy közös c ik k e t.” így  szü le te tt m eg egy 
H o lló s i-K a jtá r-R á th o n y i-T o m a sz  do lgozat és je len t 
m eg az A cta C him icaban 1972-ben. Tessék m ondani, há
nyán tették volna ugyanezt? „Oh, mi m ár ezt régen felfe
deztük, ham arosan m eg is je len ik  a közlem ény” a több
ség reakciója -  m inden bizonnyal -  ilyen, vagy valami 
hasonló lett volna. A hetvenes évek végén kerültünk is
mét szorosabb szakm ai kapcsolatba. K ajtár M árton  ek 
kor m ár a CD -spektroszkópia nem zetközileg elism ert 
szaktekintélye. Több közös m unkánk közül az adenozin 
5 ’-foszfodiam idátok CD- és N M R -spektroszkópiás kon
form ációvizsgálatát szeretném  itt m egem líteni. A CD-

*2100 Gödöllő, Palota-kert 6. A.

mkl

TO M ASZ JENŐ*

m éréseket M árton  és felesége, Jutka  végezte, az NMR 
spek trum okat a K özponti K ém iai K u tató in téze tben  
R adics Lajos  és M árton  húga, M ária  vette fel. A kadém i
ai doktori értekezésének nyilvános vitáján a vizsgálatok 
ism ertetése elő tt kedvesen meg is jegyezte: „Tornász Je 
n ő  barátom  erre a m unkára szinte az egész családom at 
összehozta.”

N em csak a CD vizsgálatok precíz kivitelezésében, de 
az eredm ények értékelésében, m egvitatásában is egyfor
m a intenzitással vett részt. É lesen em lékszem  lakásukon 
a délelőttre, m ikor D reiding-m odellekkel kezünkben kö
zösen p róbáltuk  a kapo tt ada tokbó l a m olekulák  
oldatkonform ációjára következtetni. N éhány pohárka fi
nom bor is hozzásegített a helyes értékeléshez; hangsú
lyozom , finom  bor, hisz M árton  a m inőségre m inden vo
natkozásban m indig gondosan ügyelt. M ikor a m unkát 
leíró és a B iopolym ers-ben napvilágot látott részletes 
közlem ényt figyelm esen elolvasta, m indössze annyit 
mondott: „ez egy nagyon jó  dolgozat.” Ez a rövid m on
dat életem  egyik legnagyobb szakm ai elism erését je len 
tette.

K ajtár M árton  akadém iai doktori értekezésének nyil
vános vitájára 1986. m ájus 2 0 -án délután 2  órakor került 
sor az M TA -székház N agyterm ében. A kik ott voltak, 
em lékezhetnek, hogy a N agyterem  kicsinek bizonyult, 
m eg kellett nyitni a hátsó részét is, hogy az érdeklődők 
beférjenek. N em  a védésről, csak  M árton  előadása után 
a tapsról szeretnék m egem lékezni. Tudom ányos elő
adást ilyen hosszan ünnepelni sem  korábban, sem azóta 
nem hallottam  még. M ert ez a taps elsősorban az elő
adónak és nem  az előadásnak szólt; m egannyi tanítvány, 
m unkatárs és barát szívből jö v ő  tisztelgése K ajtár M ár
ton  előtt, őszinte szeretetünk és m egbecsülésünk spon
tán kifejeződése. E zt a tapsot az egyik legnagyobb, ha 
nem  a legnagyobb elégtételnek éreztem , am it M árton  az 
élettől kaphatott. Ö rülök, hogy Ő is így érzett. K ilenc 
nappal a védés után kelt levelében ezt írja: „Édes Jenő
kém! O lyan szép és kedves levelet írtál, hogy -  így u tó
lag -  egyenesen örülnöm  kell annak, hogy annyira sie t
tél és nem  tudtál velünk sörözni. A kkor talán beszélget
tünk volna ugyan egy kicsit, v iszont m ásnap m ár nem 
érezted volna aktuálisnak ezt a levelet. ...V aló igaz, 
hogy a baráti „sokaság” szeretetből jö v ő  tapsa volt szá
m om ra is a legszebb élm ény, azt is m ondhatnám : életem  
értelm e.”

K ajtár M ártonra  em lékezni m éltatlan volna Bruckner  
G yőző  nevének em lítése nélkül. Szám unkra, kiket abban 
a szerencsében részesített a sors, hogy nem csak tanítvá
nyai, hanem  rövidebb-hosszabb ideig m unkatársai, nagy
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családjának tagjai lehettünk, szám unkra Ő volt A PROF, 
csupa nagybetűvel. Többek között a feltétlen szakm ai 
alázatot, az önm agunkkal szem beni m indenkori igényes
séget kaptuk Tó'le egész életünket m eghatározó útravaló-
ul. G yőző bácsi elsősorban tanár volt. „M i is lehet tanár
em ber legnagyobb ju talm a, am it m unkájáért kaphat? 
Csakis tanítványainak ragaszkodó szeretete, mert ez tö l
ti el azzal az érzéssel, hogy szerény képességének m eg
felelően meg tudta tenni azt, ami tőle várható volt” -  ír
ja  75 éves születésnapját köszöntő soraim ra küldött vá
laszlevelében.

Remélem, nem sértek vele senkit, ha megkockáztatom 
azt a kijelentést, m iszerint ennek a csodálatosan gazdag 
bruckneri örökségnek K ajtár M árton  volt az egyik leg
jobb, ha nem a legjobb folytatója. Ő is elsősorban tanár 
volt. Talán már kevesen em lékeznek arra, hogy később az 
ELTE egyik elism erten legkiválóbb előadója első egyete
mi óráit 1958. szeptem berében tartotta. A bécsi B iokém i
kus Világkongresszuson résztvevő Bruckner professzor a 
szerves kém ia főkollégium  első néhány órájának m egtar
tását fiatal tanársegédjére bízta. Elsősorban tanár volt, 
ugyanakkor egy szinte elképzelhetetlenül nagytudású és 
széles érdeklődésű kutató is.

Tudásra azonban csak az az em ber tehet szert, kinek a 
tanulás maga öröm et okoz. 1970-ben németországi tanul- 
mányútjáról írja: „Az első két hónapban Boppardban vol
tam, ahol az ottani Goethe-intézetben német nyelvtanfo
lyamon vettem rész t... ez a két hónap valami egész külön
leges, idilli „in term ezzo” volt életem ben. 
Huszonegynéhány év után ismét diák lettem. A „diák-lét” 
számom ra a legigazibb: ez való nekem leginkább. Persze 
hozzá kell tennem, hogy a stúdium ok egyáltalán nem je 
lentettek megerőltetést. Nem  azért, mintha a ném et nyelv 
elsajátítása nem tartoznék a legnehezebb és számom ra ta
lán örökre elérhetetlen feladatok közé, de ott egy „tan
anyagot” kellett m egtanulni s az nekem már egyáltalán 
nem volt nehéz. Eredmény: a kurzust kitűnően elvégez
tem, németül nem tudok, -  De hát így van ez mindennel. 
Egy kitűnően állam vizsgázó diák talán ért a kém iához? 
Egy fenét! Ahhoz senki se é rt... Ném etül azonban errefe
lé feltűnően sokan tudnak.”

így ír az az ember, kiről Kucsmán Á rpád  azt mondta ne
kem egyszer, O az egyetlen, ki érdemben tudna vezetni 
egy diplom amunkáját, vagy akár doktori disszertációját 
készítő fiatal em bert a kvantum kém iától az életfolyam a
tok biokémiájáig gyakorlatilag bárm ely területen, így ír az 
az ember, kit Straub Brúnó  már a hatvanas években vala
melyik magyarországi egyetem  szerves kém ia tanszé
kének az élén szeretett volna látni, hogy irányításával vég
re M agyarországon is elkezdődhessék a nukleinsavak 
kém iájának vizsgálata.

Kajtár M árton  életének utolsó éveiben megkeseredett. 
M egkeseredett, látván a tudom ányos kutatásban eluralko
dó új tendenciákat. N ehéz beletörődni, hogy a kutatás 
szent tem plom a egyre inkább bolhapiac lesz, hogy a tu

dom ányos konferenciák jó  része olcsó show m űsorrá de
gradálódik, hogy egyébként kiváló szakem berek nevüket 
adják súlyos tévedéseket tartalm azó m unkákhoz, hogy jó  
nevű m űhelyekből k ijövő dolgozatok több oldalon ke
resztül betűről betűre azonosak, hogy az „addig csiszold 
a m ondatot, míg rád nem  m osolyog” bruckneri szellem é
ben m űgonddal m egszerkesztett cikkek helyett gyorsan 
összevágott fércm űvektől hem zseg a szakirodalom , hogy 
M arié Curie öröksége, m iszerint a tudom ányban mindig 
az eredm ények, sosem a szem élyek után kell érdeklődni, 
feledésbe merült, s helyette kutatói arcképekkel és élet
rajzi adatokkal telítődnek a szakfolyóiratok. így kesereg
tünk A m erikába utazásom  előtt 1988. október 9-én egy 
szép, csendes vasárnapon a budai Várban sétálva. R e
m énytelenül szom orú gondolatainkhoz m egértő aláfestést 
szolgáltattak a bágyadt, de még langyos őszi nap sugarai. 
Szom orúak voltunk, m ert kim ondatlanul is tudtuk, hogy 
a világot m egváltoztatni nem  lehet, felettünk já rt el jó v á
tehetetlenül az idő; a szép m ondatra, a jó l kivitelezett kí
sérletre, sajnos, m ár nem  kíváncsi senki, ezekre sem idő, 
sem igény nincsen. M ég egy utolsó pohár pezsgő a N yu
gati pályaudvar restijében a szegedi gyors indulása előtt 
és egy utolsó „Isten hozzád” a vonat ablakából. A kkor ta
lálkoztunk utoljára. Fájdalm asan korai távozása talán 
nem volt véletlen. A kárcsak M árai Szindbádja, talán 
érezte, „hogy idejében kell elm enni egy világból, m ely
hez nincs m ár igazi közünk.”

Hadd zárjam ezt az em lékezést az O szavaival, a rá épp
úgy érvényes gondolatokkal, azokkal a m ondatokkal, me
lyekkel a Farkasréti tem etőben szeretett Professzorunktól, 
m esterünktől és példaképünktől búcsúzott:

„Egy nagyszerű em ber élő em lékét hordozzuk. A m ed
dig mi élünk, szelleme, m egism ételhetetlen em beri sze
mélyének em léke bennünk tovább él.”

Kajtár M ártonra  em lékeztünk. Jó volt em lékezni. Egy 
kicsit m egint együtt lehettünk vele.

Ö S S Z E F O G L A L Á S

Tornász Jenő: Egy több mint harmincéves szakmai-emberi 
barátság néhány epizódja

A szerző 30 éves barátságra hivatkozva mutatja be Kajtár 
Márton néhány jellemző emberi és számos jelentős szakmai 
vonását is.

[Magy. Kém. Lapja, 56, 220 (2001)]

S U M M A R Y

J. Tornász: Somé Episods of a more than Thirty Years Old 
Close Friendship

The author presents Márton Kajtár by somé of his most typical 
humán and professional characteristics based on their more 
than thirty years old friendship.
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SZABOLCS JÓ ZSEF

Mozaikok Kajtár Márton életéből

Pannonhalmán, a bazilika tornyán látható egy mozaikkép 
rajta két felirat: Predicate és Docete, melyek a bencések 
hivatását summ ázzák. Aktualizálva azt jelenti, hogy élete
tekkel tegyetek tanúságot az evangélium i szeretetró'l, és 
tanítsátok meg a fiatalokat keresztény, művelt em berként 
élni és dolgozni. K ajtár M árton  életében em e princípiu
m okat követte és valósította meg.

Ötödikes, felsős, bentlakásos diákként került a Szent 
M árton hegyén épült ősi kolostor gimnáziumába. A szülői 
házból: a székely származású, állatorvossá kitanult édes
apa, a humán műveltségű, szent életű édesanya és az öt 
testvér lelki erőteréből átkerült egy még nagyobb család
ba, Európa védőszentjének, Szent Benedek fiainak közös
ségébe. Itt élt bencés rokona, Bertold atya  is.

A bencések 1939-ben nyitották meg bentlakásos gim 
názium ukat Pannonhalm án. A kollégium  m egszervezése 
előtt Kelemen Krizosztom  főapát, akinek nevéhez fűző
dik a II. világháború oly sok sorsüldözöttjének m egm en
tése is, A ngliába és O laszországba küldte Kováts Arisz- 
tidot, hogy tanulm ányozza a kollégium i rendszereket. A 
gim názium ba olasz lektorok érkeztek, akik m agukkal 
hozták Itália derűs antik szellem ét is. így valósult meg 
az angol gentlem anlike és m editerrán típusú nevelési stí
lus keveréke. A risztid  igazgató úr reneszánsz szellem e 
hatotta át a gim názium ot, m elyben érvényesült Don 
B osco  nevelési célja: „az em ber m unkára, alkotásra szü
le tett.”

K ajtár Márton  prefektusa, egyben hittanára Békés Gel- 
lért volt. Gellért atya  a XX. század talán legkiem elkedőbb 
m agyar bencése; később Rómában a bencés Szent Anzelm 
Egyetem  teológia tanára, Dalos Patrikkal görög eredeti
ből fordítja le mai m agyar nyelvre az Újszövetségi Szent
írást, költő és író. Arisztid  és Gellért atyák adták meg az 
osztály alaphangját, hirdetve a kalokagathiát, az ógörög 
eszm ényt, mely ötvözi az erényt és szépséget, a lelki-testi 
egészséget. így vált valósággá a Regula szava: Ut in 
om nibus glorificetur Deus -  hogy m indenben d ic ső íte s
sék az Isten.

A diákok zöm ében középosztálybeli fiúk, volt közöttük 
gróf, de feljár a gimnáziumba a helybeli kovácsm ester te
hetséges fia is. Osztálytársai M ártont fölényes szellemi 
adottságú, abszolút je les diákként ism erték el. „Tízpró- 
bás” , azaz sokoldalú volt: ő volt az önképzőkör általános 
elnöke és egyben a term észettudom ányosé is. Ahogy 
azonban egykori osztálytársa és riválisa -  Tóth Bálint író 
-  vallotta, lehetett volna a szellem tudom ányi kör elnöke 
is. Az iskolai színielőadásokon ő játszotta a főszerepeket: 
Képzelt beteg, Velencei kalmár stb.

A háborúval terhes évek, az Árpád-korig visszanyúló 
múlt: a kard, toll, malteroskanál, ecset megannyi emléke, 
a gyilokfolyosóba épült kápolna, a szamárkapu, melyen *

* 1016 Budapest, Naphegy u. 38.

mkl

keresztül a töm lőkben vizet hordó szamarak közlekedtek, 
adja meg K ajtár M árton  férfiúvá éréséhez a genius locit. 
Ahogy önvallom ásban mondja: „Nagyon megszerettem 
Pannonhalmát, m elyhez fogható szellemi központtal azóta 
sem találkoztam, pedig sok kiváló helyen megfordultam 
életem ben.”

Tovább sorolhatnám az ifjú tehetség számos megnyilvá
nulását, amelyek később, férfiúi, egyetem i oktatói-kutatói 
korában értek be igazán. Ahogy a zsoltár mondja:

„ .. .Akár a hó's kezének nyilai, olyanok a serdülő' ifjak. ...
Boldog em ber aki velük tölti meg tegzét, nem éri szé

gyen, ha szembeszáll az ellenséggel. ”
A Bencés Diákszövetségben K ajtár M árton  ma is osztá

lyának „örökös elnöke” .
Kucsmán Á rpád  azt írja K ajtár M ártonról írt nekrológ

jában: „ ...  erős hit m ellé alázat és szolgálat is párosult” . 
H ogyan tudta ezt az alázatot szervilizm us nélkül m egél
ni? Szinte biztos, hogy ennek m egéléséhez Szent Benedek 
Regulájának ism erete döntően hozzájárult. Benedek az 
alázatosság elérésének Experimentaljaként Jákob létrájá
nak hasonlatát használja. Ahogy az angyalok közleked
nek az égig érő létrán fel és alá, úgy az önm agukat felma- 
gasztalók lejjebb kerülnek, és az alázatosak felem elked
nek. É szrevétlenül. -  A hogy a R egula  m ondja: 
H umilitaten ante omnia habebat -  az alázatosság m inde
nek előtt.

***

A jákobi lajtorja negyedik fokáról, a türelem  grádicsáról 
térjünk át a tudás fájára, egy biológia-kém ia szakos hall
gatói laboratóriumba, ahol a hallgatók éppen mandulasa
vat készítenek. A preparáció során egy kolléganő asztala 
kigyulladt: égett a benzol, füst, korom és ijedtség. Kajtár 
tanársegéd odasietett, és eloltotta a tüzet. Közben semmit 
sem firtatott, egyetlen feddő szót sem ejtett. Apró epizód, 
de közel fél évszázad múltán is em lékeznek rá.

„M andulasav” -  bizonyára Kosztolányi is élvezné e 
dallam os szót -  mi azonban csak nevezzük 2 -fenil- 
ecetsavnak, és m indjárt látjuk, hogy van benne egy 
aszim m etriás szénatom . Az aszim m etria em lítésével 
m egérkeztünk K ajtár M árton  tudom ányos felségvizeire, 
a sztereokém ia óceánjára, és ezen belül egy csöndes 
öbölbe, a karotinoidok kikötőjébe. A karotionoidok cisz- 
transz izom ériájának szisztem atikus vizsgálatát még 
Zechm eister László  kezdte el az 1940-es években, de az 
abszolútkonfiguráció-vizsgálatok m integy 2 0  évvel ké
sőbb indultak csak meg. Faigle és Karrer lényegében a 
Cholnoky és Szabolcs  által kidolgozott, kám foronsavat 
eredm ényező, ozonidos-króm savas lebontást alkalm azta 
a piros paprika fő karotinoidjára, a kapszantinra. H oz
zánk hasonlóan Faigle és K arrer kristályos kám foronsa
vat nyert, olyan m ennyiségben azonban, hogy képesek
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voltak a forgatóképességét is m egm érni. A (-)-kám - 
foronsav a karotinoidok konfiguráció vizsgálatában vo
natkozási alappá vált. Ez időtől fogva, Weedon és Klyne 
londoni kutatócsoportjával együttm űködve, a mi intéze
tünk is részt vett szám os karotinoid relatív-abszolút kon
figuráció-m eghatározásában. Ennek során Klyne  pro
fesszor intézetében több tucat karotinoid O RD -görbéjét 
vettük fel.

A hazai műszerhiány még a hatvanas évek végén is nyo
masztó volt. Szolgáljon tudománytörténeti háttérül a legen
dás Barton professzor egy töredék mondata, melyet L. M. 
Jackman híres 1959-ben megjelent, Application o fN uclear  
M agnetic Resonance Spectroscopy in Organic Chemistry 
című könyvének kiadói előszavában írt: „...departm ents 
which do nőt possess an n.m.r. spectrometer are at a con- 
siderable disadvantage relatíve to those where such facili- 
ties are available”*. Ez egyéb, azokban az években kifej
lesztett spektroszkópiás módszerekre is igaz volt.

Lényegesen m egváltozott azonban a helyzet, am ikor a 
hetvenes években m egérkeztek a szerves kémiai szerke
zetkutatásban alkalm azott „nagy m űszerek”, és mellettük 
m eglepő gyorsasággal m egjelentek a kiváló szakemberek. 
Ezek egyike volt K ajtár Márton.

Ekkor a karotinoidok konfiguráció vizsgálatának idő
szerűsége felvetette az együttm űködés lehetőségét, és fel
elevenítettük régebbi kollegiális kapcsolatunkat, amely 
barátsággá alakult. Ő a bencésekről és Pannonhalmáról 
mesélt, én a ciszterciekről és a budai Szent Imre Kollégi
umról; e bizalm at ébresztő em lékek m ellett lényeges volt 
Bruckner professzor szem élyisége is, akit mint tudóst és 
em bert mélyen tiszteltünk és szerettünk.

Ettől kezdve K ajtár M ártonnal és feleségével, M iklós 
Judittal együttm űködve, szám os term észetes és szem i- 
szintetikus karotinoid relatív konfigurációját határoztuk 
meg kiroptikai m érések alapján. Az optikailag aktív 
karotinoidoknál közelítőleg azonos a m olekuláris adott
ság: a 9 konjugált szén-szén  kettős kötésből álló, 
helikális geom etriájú krom oforra egy vagy két királis 
végcsoport perturbációja hat. A karotinoidok erős fény
abszorpciója m iatt a 250-400 nm tartom ányban m etanol
ban és dioxánban m értünk. így határoztuk meg a kap- 
szantinepoxid A (3S, 5S, 6 R) -, a kapszantin-epoxid B 
(3S, 5R, 6 S) -, a term észetes cisz-anteraxantin (3S, 5R, 
6 S, 3 ’R) -, a deoxi-lutein I (3R) -, és a deoxi-lutein II, ill. 
deoxi-lutein III (3R, 6 ’R) -  konfigurációját. -  A kirop
tikai eredm ények m egbeszélése során, az evidenciákon 
túl, m indig ott tyndall-t a „K ajtár M árton-i” intuíció is.

Kajtár M ártonról, m int tankönyvíróról, szintén van 
emlékem. Az általa írt, és az ő felfogását tükröző közép- 
és általános iskolás tankönyvek a hazai szerves kémiai 
tankönyvirodalom  „ék”kövei. Az „ék” m indkét értelm é
ben: „ék” m int dísz és „ék”, m int építészeti fogalom , éket 
vert az oknyom ozó szerves kém ia számára. 1990-96 kö-

*(„...azok az intézetek, melyek nem rendelkeznek NMR-spektrométer- 
rel igen előnytelen helyzetben vannak azokkal szemben, amelyekben az 
ilyen lehetőség megvan.”)
♦»Testvériség szellemében élő ember.

zött m agam is tanítottam  Pannonhalm án K ajtár M árton  
gim názium i tankönyvéből, am ely a szakkörös és a gon
dolkodást kedvelő diákok szám ára volt igazán élvezetes. 
A Változatok négy elemre cím ű könyve pedig m int tanár
nak je len tett sokat. U tólag visszagondolva, ha nem  is tu
datosan, az őt felnevelő gim názium ban m agam  is sokszor 
„ékeskedtem  m agyarázataim ban K ajtár M árton  to llával” .

***

Beszélgetéseinkből tudom, de az így éltem  cím ű vallom á
sában is olvashatjuk, hogy az 1989-et követő hazai társa
dalmi változásokhoz m ekkora rem ényt fűzött. Bízott ben
ne, hogy a m indenütt burjánzó hazugság, ahogy Jean- 
M arie Lustiger, Párizs érseke fogalm az, a „totális hazug
ság” megszűnik, és a társadalom  igazabbá, őszintébbé és 
gazdagabbá válik. K ajtár M árton  korai halála nem csak 
családi, baráti és szakmai, de társadalm i veszteség is. N é
meth Lászlónak A m inőség forradalm a cím ű  művét, m int 
paradigm át használva mondhatjuk, hogy a napjainkban 
oly kívánatos „m inőség átm enete” olyan em bereket igé
nyelne, m int am ilyen ő volt.

A Szerves Kém ia Intézetet sokszor K ajtár M árton  hagy
ta el utoljára, késő estig dolgozott a laboratórium  csendjé
ben. Az elm élyült munka hátterét felesége, Kajtárné M ik
lós Judit terem tette meg, aki feleségként és m unkatársként 
is m indig férje m ellett állt.

Docete\ -  Predicatel -  Jákob la jto sán  haladt, életével 
tanúsította, hogy a betű önm agában halott, a barátság, a 
kapcsolatterem tés adja meg az élet sóját. K ajtár M árton 
olyan vallásos em berként élt, aki a term észettudom ányok
ban is m egérezte és megéreztette a „szentet” , a nument- 
numinosumol. A mai szekularizált korban M árton lelké
ben szakrális valóságként élte meg a világot. Úgy is 
mondhatjuk: a mán fó r  o thers** -hetven  évvel születése 
után is legyen élő je l köztünk.

Köszönetét m ondok Tóth Bálintnak és dr. O ltay Edének, 
Kajtár M árton  egykori osztálytársainak, akik diákköri él
ményeiket m egosztották velem.

Ö S S Z E F O G L A L Á S

Szabolcs József: M ozaikok K a jtá r  M árton  életéből

A személyes hangvételű közleményben a barát és pályatárs em
lékezik Kajtár Mártonra, apró mozzanatokkal mutatva be peda
gógiai tehetségét, emberi és tudósi nagyságát.

[Magy. Kém. Lapja, 56, 222 (2001)]

S U M M A R Y

J. Szabolcs: Episodes in the Life o f M árton  K a jtá r

In this very personal paper, a Friend and Collegue remembers Már
ton Kajtár, where small episodes will show his humáné character, 
his gift of teaching, and his scientific greatness as well.

mkl2001. 56. ÉVFOLYAM. 6. SZÁM 223



BESZÁMOLÓK AZ ACHEMA 2000-RŐL III.

ACHEMA’ 2000 -  Laboratóriumi és analitikai technika

BALÁZS TIBOR *

Általános fejlesztési irányvonal

A klasszikus, lom bikokban és kém csövekben történő ana
litika képétől m ár régen elbúcsúzhattunk, ehelyett az ana
lízistechnikában egyre inkább a finom m echanika, az 
elektronika és az adatfeldolgozás játszik  nélkülözhetetlen 
szerepet. Következésképpen a kim utathatósági határok 
csökkennek és az elemzés eredm énye egyre pontosabb 
lesz. Egyidejűleg az online-analitika, valamint az internet 
a mindennapok gyakorlatában nagy jelentőséghez jut. 
Ezeket az irányvonalakat az ACHEM A 2000-en is hang
súlyozták. A laboratóriumi és analitikai technológia piacát 
meghatározó gyártók fejlesztéseiből többek között az 
alábbi irányok figyelhetők meg.

Automatizálás

A z automatizálás jelentette az analitikai méréstechnika 
súlypontját úgy a labor, mint a gyártás területén. Amíg a 
fejlesztő laboratórium okban általában ism eretlen összete
vők vizsgálatáról van szó, a gyártásnál az összetétel nagy
jából ismert. Erre az esetre az analitikai eljárásoknak min
denekelőtt a gyártásnál alkalm asnak és automatizáltnak 
kell lenniük. Ehhez a folyam atanalitika óriási lehetősége
ket kínál. A Frost & Sullivan piackutató cég a folyamat- 
anatitikai berendezések világszintű növekedését éves 
szinten 6,3 százalékra jósolja, ami 2004-ben világpiaci vi
szonylatban 1,4 milliárd US dollárt fog jelenteni.

Korszerű karbantartás

A karbantartás a folyam atanalitika egyik fontos összete
vője. Az elem ző m űszerek term észetes tartozéka a karban
tartáshoz szükséges diagnosztikai jelző-jelentő rendszer. 
A jobb diagnosztikai eljárások a hibafelism erést m eg
könnyítik és a karbantartási költségeket csökkentik. Szá
mos m űszer kijelzőjén volt m egfigyelhető például a GLP 
konform megjelenítési/nyom tatási funkció, amely üzem
m ódban többek között az elektronikus ellenőrzés folya
matosan biztosított és a kalibrálási időintervallum  átlépé
sekor autom atikusan reteszel a műszer. Egyre nagyobb az 
igény a bonyolultabb készülékek, m int például a HPLC 
vagy a gázkrom atográf távoli helyről való szervízelésére 
Interneten vagy Ethernetén keresztül. A kiállítók ezekre a 
kérdésekre is felm utattak válaszokat az ACHEM A-n.

A z analitikai terepbusz lehetőségét és annak egy tudo
mányos tesztlaborban való m űködtetését néhány cég

* Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vegyipari és 
Élelmiszeripari Gépek Tanszék, 1521 Budapest, Pf. 91.

mkl

együtt vizsgálja. Egy egységes protokol kidolgozásáról 
van szó, ami egyszerű analízisre is alkalm as, mivel eddig 
nem léteztek egységes készülékleírások. Egyes készülé
keknél az adatok továbbítása okoz műszaki problém át, ad
dig ugyanis, am íg egy hőm érsékletérték továbbítása adat- 
átviteli vezetéken nem je len t különösebb műszaki felada
tot, addig a teljes krom atogram  óriási adattöm egével a ha
gyom ányos terepi hálózat nem tud megbirkózni. A terepi 
hálózatos technológia igénybe vétele előnyös az analitikai 
eszközök robbanásveszélyes környezetben való alkalm a
zásánál is a lehetséges szervizelési előnyökön kívül.

Szoros kapcsolat a termelési folyamatokkal

A NIR-spektroszkópia minden kétséget kizáróan jó  példá
ja  annak, amikor az analitika a term elésbe sikeresen integ
rálódik. A NIR-spektroszkópia a gyógyszer-, élelmiszer- és 
vegyipar széles tartományait lefedi, ezzel a gyártási folya
mat valós idejű ellenőrzését és irányítását téve lehetővé. 
Egy anyag NIR-spektruma, mint egy ujjlenyomat, alkal
mas az összetétel azonosítására, am ihez adatbankban elhe
lyezett spektrumot vesznek elő és matematikai eljárással 
kiértékelik. Az elem ző műszereknél a pontosság és m eg
bízhatóság növekedése mellett egyre több sok komponenst 
mérő elem ző műszert ajánlanak. A spektrométerek terüle
tén terjednek az inline mérést lehetővé tevő üvegszálas ér
zékelő elem ző műszerek, amelyekhez nincs szükség min
tavételi rendszerre. A NIR-spektroszkópia alkalmazását az 
FDA által a kromatográfiával egyenértékű vizsgálati mód
szerként való elismerése méginkább vonzóbbá teszi.

Növekvő adatkezelési feladatok

A laboratóriumi adatkezelő rendszerekre a minőségirányí
tási és környezetvédelemi előírások számos járulékos m ű
veletet rónak. Az adatok hibamentes dokumentálása, az 
adatok hosszú idejű tárolása és az azokhoz való gyors hoz
záférés általános igény. A dokum entum ok elkészítésének 
idejére gyakran szigorúbbak az előírások, mint magára az 
elemzésre. A laboratóriumi adatok hatékony, hibamentes 
és biztonságos kezelésére bem utatott LIMS rendszerek 
rendelkeznek a GLP, GM P és ISO 9000 szerinti standard 
laboratórium i eljárásokkal. A kiállításhoz kapcsolódó 
kongresszuson kiemelt szerepet kapott a laboratóriumi au
tomatizálás, laboratóriumi akkreditálás és minőségbiztosí
tás. Az analitikai mérési módszerek validálása különösen 
fontos a gyógyszer- és élelm iszeripari és ezekkel összefüg
gő területeken, mivel ott egy esetleges hibás adat közvet
len életveszélyt eredményezhet. A számítógépesített labo
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ratóriumi rendszerek megfelelőségét, az elektronikus adat- 
rögzítés és aláírás szerepét számos műszerforgalmazó 
hangsúlyozta. Ez kiterjed például a gyógyszerek biztonsá
gos alkalm azhatóságát célzó vizsgálatok tervezésére, kivi
telezésére, dokumentálására, az eredmények közzétételére, 
továbbá ezek ellenőrzésére és értékelésére vonatkozó he
lyes laboratóriumi gyakorlatra (GLP). Azonban az FDA ál
tal alkalmazott elektronikus aláírásra vonatkozó törvény 
(21 CFR 11) műszaki megvalósítása még gyerekcipőben 
jár. A LIMS egyre fontosabbá válik a jövőben, de ehhez 
megfelelő felületet, kapcsolódást kell kialakítani a term e
lés- illetve üzleti irányítás többi rendszereihez. Vezérelv
ként azt kell szem előtt tartani, hogy a LIM S-et kell a labo
ratóriumi feladatokhoz illeszteni és nem fordítva. A jövő
ben a LIM S-et nem  lehet objektumorientált és korszerű 
analitikai készülék kialakítások nélkül használni.

A miniatürizálás növekvő szerepe az analitikai eszközökben

A vegyészek naponta szembesülnek egyre kisebb méretű 
eszközökkel, a laboratóriumok mérete egyre kisebb. Manap
ság egyetlen chipre helyeznek szivattyúkat, szelepeket, kro- 
matográfokat. Az ezekből az eszközökből kialakított struk
túrát programozhatóan, rugalmasan kezelik a mérési gya
korlatban. Az sem mellékes, hogy ezek az eszközök a teljes 
automatizálás mellett minimális mintatérfogatot igényelnek.

Az analitika jövőjéről beszélve elkerülhetetlen a biochip 
em lítése, ami olyan félvezetős diagnosztikai eszköz, 
amely az élő sejtek DNS-m olekuláinak inform ációtároló 
képességét használja ki. A géntechnológiai módszerek 
széleskörű terjedésében nagy szerepet já tszik a polim eráz 
láncreakció (PCR), am ely a kiválasztott DNS-szekvenci- 
ák m ásolására szolgáló  gén technikai m ódszer. Egy 
biochip töm örített genetikai inform ációkat tartalm az, 
amelyekkel a sejtben az egyes gének azonosíthatók. Vár
ható, hogy a jövőben olyan univerzális chipeket állítanak 
elő, amelyek a teljes em beri génállom ányt képesek ma
gukban foglalni. Adott gének speciális chipjeit, pl. a m ell
rákért felelős génm utációt felism erő chipet már kifejlesz
tették. A modern orvosi diagnosztikában a következő né
hány évben nem lehet a biochiptől elvonatkoztatni, bár ezt 
a technikát eddig főleg a kutatásban alkalmazták.

Néhány érdekes újdonság

A hagyom ányoknak m egfelelően a második legnagyobb 
kiállítói csoportnak szám ított a laboratóriumi és analitikai 
technika legújabb fejlesztéseit bem utató több mint 700 ki
állító. Csaknem valamennyi jelentős gyártó képviseltette 
magát, a kínálat impozáns volt. A következőkben a labo
ratóriumi m űszerek közül néhány érdekes újdonságot m u
tatunk be az áttekinthetetlenül nagy kínálatból.

Nedvességmeghatározás másodperceken belül mikrohullámú 
szárítás alkalmazásával

A Sartorius A G  (Göttingen, NSZK), kibővítette az MA 
modellekből álló infravörös nedvességm érők m ár kipró
bált sorozatát. Az új tag az M M A 30 gyors mikrohullámú

1. ábra. Nedvességmeghatározás mikrohullámú szárítás alkalmazásával

nedvességmérő. Ez a gyors, különösen pontos vizsgálat 
azért lehetséges, mert a m érőtér kettős m ikrohullám ú 
kam ra és egy m ágneses teres érzékelő kom binációját al
kalmazza. A szenzor azt érzékeli, am ikor a víz teljesen el
távozott a mintából. A műszert elsősorban az élelm iszer- 
és italgyártás, a vegy- és gyógyszeripar, azon belül a koz
metikai, az állatitakarm ány-gyártás és az építőipar terüle
tén a nem  kutató laboratórium okban való alkalm azásra 
fejlesztették ki. A műszert az 1. ábra  szemlélteti.

M íg korábban a vizsgálat az általános eljárással kb. 10 
percet vett igénybe, a m ikrohullám ú szántó  ezt 40 -1 0 0  
másodperc alatt végrehajtja a 10- 1 0 0 %-os nedvességtar
tományban.

Koncentrációmeghatározás sűrűség és törésmutató mérésével

Számos oldatnak gyorsan és pontosan m eg lehet határoz
ni a koncentrációját a sűrűség és a törésm utató felhaszná
lásával. Ha az anyag drága, nagyon hasznos, hogy a sűrű
ség és a törésm utató m eghatározásához szükséges minta- 
térfogat ne legyen nagy. M ivel a laboratórium ban korláto
zott a hely, kom pakt mérési rendszerek szükségesek. Az 
Anion Paar GmbH  (Graz, Ausztria) új sűrűség- és törés
m utatóm érő rendszere kom pakt méreteivel és mindkét 
m érőcellában beépített Peltier-term osztátjával jó l m egfe
lel bárm ilyen laboratóriumban az igényeknek.

A rendszer az Anton Paar DMA 4500 típusú, 5 x 10'5g/cm 3 

mérési pontosságú sűrűségmérő műszeréből és az RXA 170 
Abbémat típusú, 4 x 105 nD mérési pontosságú refraktomé
terből és egy nyomtatóból áll. A műszert a 2. ábra  szemlél
teti.

Lehetőség van különböző méretű minták mintaváltására 
is. A digitális sűrűségmérés az Anton Paar oszcillációs U- 
csöves módszeren alapul. Ez az eljárás nagyon rövid mérési 
időt, valamint különösen pontos és reprodukálható eredmé
nyeket tesz lehetővé. Az 1 ml mintatérfogat esetén a sűrűség 
meghatározása 5 x lO^g/cm1 pontossággal is lehetséges.

A törésm utató (nD) az Abbem at-RXA 170 segítségével 
kerül m eghatározásra. A belső teljes visszaverődés kriti
kus szögét nagyfelbontású optikai érzékelő méri. A m érő
szám ok (pl. BRIX, vagy Zeiss), vagy a koncentráció a tö
résm utató értékéből meghatározhatók. A m űszer széles,
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2. ábra. Koncentrációmeghatározás sűrűség és törésmutató mérésével

1,30-1,70 nD közötti mérési tartom ánnyal rendelkezik 
lx lO 6 nD felbontás mellett. A nagy pontosság ( 4 x l0 6 nD) 
nagyfelbontású optikai érzékelő alkalm azásával, a minta 
egy beépített Peltier-termosztáttal ellátott prizm a és a pon
tosan a nátrium D 589,3 nm-es vonalára beállított fényfor
rás ellenőrzésével érhető el.

CALO 200, reaktor-kaloriméter

A SYSTAG, System TechnikAG  (Riischlikon, Svájc) kifej
lesztette a nem izoterm ikus és több funkciós reaktor-kalo-

3. ábra. CALO 200, reaktor-kaloriméter elvi vázlata 
(1-adagoló; 2-szivattyú; 3-reaktor; 4-hőközlésvezérlés)

(q_HF, q_HB: hőteljesítmény [W];TR,TJ_in, TJ_out:hőmérséklet [K] 
A: felület [m2]; U: hőátbocsátási tényező [W/m!K]; 

cp: fajhő [J/gK]; p: sűrűség [g/ml]; F: térfogatáram [ml/s])

rimétert. Az egy literes minta térfogatra tervezett üveg re
aktorban változatos m űveletek (kristályosítás, ferm entá
ció, desztilláció) hajthatók végre előírt hőm érsékletprofi
lok mellett. A kísérletek elvégzésére több alaptípus lehet
séges. A detektált hőm ennyiség 10.. .20 mW. A m űszer e l
vi kialakítását a 3. ábra  szemlélteti.

Két m érendő tulajdonság a hőáram  (HF) és a hőm érleg 
(HB) m eghatározása is lehetséges egyidejűleg egy kísér
leten belül. Az 5-10% -os pontosság elérése garantált 
bárm iféle kalibráció és fajhő m eghatározása nélkül az 
egyes kísérleteknél. K alibrációval 1% körüli pontosság 
érh e tő  el. A szabályozható  h ő te ljesítm ény  (Pcal) 
0 ,1 -1000  Watt.

Rövidítések:

CFR Code o f Federal Regulations
FDA Food and Drug Administration
GLP Good Laboratory Practice
GM P Good M anufacturing Practices
HB Heat Balance
HF Heat Flow
HPLC High Perform ance Liquid Chromatography
LIMS Laboratory Integration and M anagement Systems
NIR N ear Infrared Spectroscopy
PCR Polym erase Chain Reaction

ÖSSZEFOGLALÁS

Balázs Tibor: ACHEMA 2000 -  Laboratóriumi és analitikai 
technika

A közlemény az általános fejlesztési irányvonal (automatizálás, 
korszerű karbantartás, szoros kapcsolat a termelési folyama
tokkal, növekvő adatkezelési feladatok, miniatürizálás) mellett 
néhány érdekes újdonságot (nedvességmeghatározás másodper
ceken belül, koncentrációmeghatározás sűrűség- és törésmu
tatóméréssel, nem izotermikus, több funkciós kaloriméter) is be
mutat.

[Magy. Kém. Lapja, 56, 224 (2001)]

SUMMARY

T. Balázs: ACHEMA 2000 -  Laboratory and Analytical 
Technique

Besides trends (automation, advenced maintenance, close to the 
process, increasing data management, miniaturisation), the paper 
introduces some new developments (microwave moisture 
analyser, concentration derived from density and refractive 
index, non-isothermal and multi-functional reaction calorimeter) 
of laboratory and analytical techniques.

SjentCe.,. SyemCe... S^e«u£e...

A Riedhammer GmbH (e-mail: mail@ricd- 
hammer.de. internet: www.riedhammer.del. 
a kerámiaiparban használatos mikrohullámú 
szárítók egyik vezető feltalálója és gyártója,

valamint a speciális célú mikrohullámú tech
nológiák fejlesztésével és eladásával már tíz 
éve foglalkozó Linn High Therm GmbH 
(e-mail: info@linn.de. internet: www.linn.de)

üzleü partnerségre léptek. Az összefogás 
célja piacképes termékek bevezetése és új al
kalmazási területek feltárása. (Forrás: Press 
release, 2 0 0 1 . március)
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A KEMIATUDOMANY MAGYAR KLASSZIKUSAI
SZERKESZTI: GÁL MIKLÓS

Bevezető vélemények

A fordítók előszava

Öröm mel vállaltuk Gróh Gyula és Hevesy György alább közölt cikkeinek fordítását. A cikkeknek aktualitást a Nobel-dí- 
jas Hevesy György ham vainak ezévi budapesti újratemetése ad. Tanszékünkhöz, az ELTE Fizikai Kémiai tanszékéhez pe
dig több szálon is kapcsolódnak. H evesy Györgyöt -  aki 1913-ban habilitált -  1918-ban Buchböck Gusztáv kinevezi „a fi
zikai kém ia rendes tanárává” a Budapesti Tudományegyetemen, tehát ő volt az első fizikai kém iai professzor -  igaz, ilyen 
nevű tanszék vagy intézet akkor m ég nem  létezett. Buchböck Gusztáv választotta utódának Gróh G yulát is a Tudomány- 
egyetem Kémiai Intézetének élére 1937-ben, aki később aztán a II. Kémiai Intézetben megterem tette a mai Fizikai Kémi
ai Tanszék alapjait, és társszerzőkkel megírta a „nagy G róh-nak” becézett első magyar fizikai kém iai tankönyvet.

1915 és 1921 között végzett közös kutatásuk idején Hevesy György K oppenhága és Budapest között „ingázott” , Gróh 
Gyula pedig az Állatorvosi Főiskola Vegytani Intézetének volt a vezetője. Közös m unkájuk a H evesy  és Paneth  által fel
fedezett radioaktív nyom jelzéses m ódszer első metallurgiai alkalm azása, és azzal először valósították meg a M axw ell ál
tal felvetett öndiffúzió kísérleti kimutatását. H evesy ezt az eredm ényt annyira alapvetőnek tartotta, hogy élete alkonyán,
1962-ben kiadott radioizotóp kutatásainak válogatott gyűjteményében is szerepelteti Gróh Gyulával közös munkájukat, 
amelyet az alábbiakban magyarul m utatunk be az M KL olvasóinak.

Készéi Ernő' és Láng G yőző

A szerkesztőség megjegyzése

Hevesy György újratemetéséről, ennek kapcsán munkásságáról a M agyar K ém ikusok Lapja is méltó m egem lékezést ter
vezett. Gondoljuk, hogy tiszteletünket és kegyeletünket a Nobel-díjas m agyar tudós néhány közlem ényének m agyar for
dításban való közreadásával róhatjuk le. Ez a m egoldás jó l kiegészíti a hazai szaksajtó tevékenységét, mivel a M agyar Tu
dományos Akadémia Fizikai Tudom ányok Osztálya és a Kémiai Tudom ányok Osztálya által 2001. április 18-án rendezett 
Hevesy em lékülés előadásainak leközlésére laptársaink, a M agyar Kémiai Folyóirat és a Fizikai Szem le vállalkoztak. 
Minden bizonnyal ezek a folyóiratok jelentetik meg a rendezvényekről szóló beszám olót is.

Öröm ünkre szolgál, hogy a két közlem ény jó l -  és aktuálisan -  illik bele az újraindított „A kém iatudom ány magyar 
klasszikusai” sorozatba. Itt hívjuk fel Olvasóink szíves figyelmét, hogy az archív közlem ényeket eredeti közlésüknek 
megfelelő tartalomm al, nevezéktárral és tipográfiával és a közlő folyóirat szerkesztési szokásának m egfelelő sorszámmal 
jelentetjük meg.

Olvasóink tájékoztatására H evesy György rövidített életrajzát a függelékben közöljük.

4. Az öndiffúzió sebessége ólomolvadékban*

Az öndiffúzió fogalm a Jam es Clark M axwelltől1 ered. E 
mennyiséghez közvetlenül eljuthatunk, am ennyiben a dif
fúziót a m olekuláris m ozgások eredm ényének tekintjük. 
Ha veszünk pl. egy nitrogénnel egyenletesen megtöltött 
hengert, és gondolatban m egjelöljük a henger egyik végén 
tartózkodó molekulákat, akkor a nitrogén öndiffúzióját 
hasonló módon követhetjük, m int ahogyan a nitrogén dif
fúzióját oxigénben szokás mérni.

Különbséget jelent viszont az, hogy míg az utóbbi eset
ben a diffúzó sebessége függ m indkét molekulafajta suga-

*Annalen dér Physik, 63, 85-92 (1920). Fordította: Láng Győző ELTE 
Fizikai Kémiai Tanszék, Budapest
' J.C. Maxwell, Scientific Papers Vol. II, Cambridge 1890;

J. GRÓH ÉS G. V. HEVESY

rától és tömegétől, az első esetben csak egyféle m olekula
sugarat és m olekulatöm eget kell figyelem be venni, ami lé
nyegesen egyszerűsíti a képet.

A fenti követelm ényeknek m egfelelő megjelölés hiá
nyában a nitrogén öndiffúziója helyett szükségm egoldás
ként tanulm ányozhatjuk a nitrogén oxigénben történő dif
fúzióját, mivel e molekulák esetében sem a m olekulasuga
rak, sem a m olekulatöm egek közötti eltérés nem  jelentős.

M ás a helyzet azonban folyékony halm azállapotban tör
ténő öndiffúzió esetén. Az oldott anyag és az oldószer kö
zötti kölcsönhatás, legyen az vegyületképződés vagy szol- 
vatáció (hidratáció stb.), még a nitrogén-oxigén kom biná
cióhoz hasonló közelítések szintjén is m egnehezíti az ön-
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diffúzió körülm ényeivel analóg állapot m egvalósítását, 
pedig éppen ilyen esetekben különösen fontos a diffúzió 
sebességének ism erete, mivel a diffúziós adatokból a ré
szecskem éretre lehet következtetni.

A vázolt okok m iatt kísérletet tettünk az öndiffúzió 
ólom olvadékban történő m eghatározására és az ólom hen
gerünk egyik végénél lévő ólom atom ok korábban em lített 
fiktív megjelölésének radioaktív ólom izotópok hozzáadá
sával történő megvalósítására. Az öndiffúzió sebességé
nek megállapítása tehát a szokványos összetételű ólomban 
diffundáló ó lom izotópokra vonatkozó diffúzióállandó 
m eghatározásán keresztül történt.

Kézenfekvőnek tűnik az a kifogás, hogy az aktív ólom 
izotóp -  a mi esetünkben tórium B (212) -  atomtömege az 
ólom  átlagos atom töm egétől (207,1) eltér. Emlékeztetünk 
azonban arra, hogy a diffúzió folyadékokban lényegében 
független a diffundáló részecskék tömegétől és állandó 
hőmérsékleten gyakorlatilag csak a sugártól függ .2 3

Az izotópok sugarainak egyenlősége m ellett viszont jól 
bevált elm életek’ és kísérleti tények szólnak .4

A kísérleti elrendezés

Diffúziós kísérleteknél a legnagyobb nehézséget a kon- 
vekció m egakadályozása jelenti, m ind a folyadékok egy
másra rétegzésekor, m ind a diffúziós folyam at, illetve az 
azt követő elválasztás során. Ezt elkerülendő a következő 
módon jártunk el: egy kemény üvegből készült, kb. 3 mm 
átmérőjű, alsó végén leforrasztott csőbe kb. 1,5 cm hosz- 
szúságú, aktív ólom olvadék-réteget juttattunk; ennek 
m egszilárdulása után egy három szor akkora hosszúságú 
inaktív ólom fázist rétegeztünk fölé. M iután ez is megder
medt, a lezárt üvegcsövet egy kb. 340 hőm érsékletű füg
gőleges elektrom os kem encébe helyeztük. A kem encében 
az ólom rövidesen megolvadt, és a diffúzió megindult.

Bizonyos idő ('/2 -2  nap) elteltével a fűtőáramot kikap
csoltuk, és hagytuk az ólmot a kemencében megszilárdulni.

Az ólomrudat ezután négy egyenlő, 1,5 cm-es részre da
raboltuk. A lehasított darabokat vékony ólomlemezkékké 
hengereltünk, és elektroszkóp segítségével összehasonlítot
tuk az a-aktivitásukat; ezek aránya közvetlenül megadta az 
aktív ólom eloszlását a négy rétegben a diffúziós folyamat 
lejátszódása után, és mivel a kísérlet alatt eltelt idő és a ré
teg vastagsága ismert, az aktív ólom inaktív ólomban törté
nő diffúziójára vonatkozó diffúzióállandó kiszámítható.

A kétféle ólom egym ásra rétegzése mindazonáltal sok
kal nehezebbnek bizonyult, m int azt a fenti leírás alapján 
gondolnánk. Annak megakadályozására, hogy a két ólom 
réteg között levegőbuborékok maradjanak, am elyek azu
tán az olvadt fém et megkeverik, és ezáltal meghiúsítják a 
kísérletet, a rétegezést vákuum ban kellett végrehajtanunk, 
am it egy Gaede-féle rotációs higanyszivattyúval állítot-

2 A. Einstein, Ann. d. Phys. 19. S. 302. 1906.
3 V.ö. G. v. Hevesy, Phys. Zeitschr. 14. S. 1209. 1913.
4 Th. W. Richards és C. H. Wadsworth (J. Amer. Chem. Soc. 38. S. 2613. 
1916) szerint a különféle ólomfajták atomtérfogata kevesebb, mint 0,007
százalékkal tér el egymástól; a G. V. Hevesy és F. Paneth által mért folya
dékpotenciálokból vizes közegben a Pb- és Ra G-ionok sugarának 1/100 
százalékon belüli egyezése következik. (Weiner Bér. 124. S. 381. 1915).

mkl

tünk elő. Kiderült, hogy a frissen 
megolvasztott ólomból hosszú időn 
keresztül gáz távozik vélhetően a 
fémben oldott, fokozatosan bomló 
oxidból szárm azó oxigén, ezért a 
m egolvasztott fém et a rétegzés előtt 
huzam osabb ideig vákuum ban kel
lett hevíteni.

Az aktív ólm ot az 1. ábrán látható 
oldalszáras cső „a”-val jelzett szárá
ban, az inaktív ólm ot a „b”-vel je l
zett szárban megolvasztottuk és gáz
mentesítettük. A berendezés 90°-os 
elforgatásával a „b” szárban levő ól
mot az „a” szárba juttattuk.

Komoly gondot okozott, hogy az 
üvegcsövek az ólom megolvasztása 

vagy m egszilárdulása során elpattantak. Nagyszámú siker
telen kísérlet után a problém át az alábbi módon próbáltuk, 
többnyire eredményesen, elhárítani: a kemény üvegből ké
szült csöveket egy második, pontosan illeszkedő csőbe he
lyeztük, amely a folyékony ólm ot akkor is egyben tartotta, 
ha a belső cső elpattant.

Még néhány, az aktív ólom előállításával és az aktivitás 
mérésével kapcsolatos részletet kívánunk közölni: egy ne
gatívan töltö tt ó lom fólia felszínén egy rádiotórium - 
preparátumból származó, radioaktív tórium ot tartalmazó 
csapadékot gyűjtöttünk össze. Az ólom fóliát salétrom sav
ban feloldottuk, hozzáadtuk a szükséges m ennyiségű 
ólom-nitrátot, majd az ily módon Th B ólomizotóppal 
„jelzett” ólm ot elektrolitikus úton leválasztottuk.

A kísérlet végén, az ólomrúd egyes részeinek kihenger
lése során ügyeltünk arra, hogy a hengerléssel kapott 
lemezke vastagsága nagyobb legyen, m int a Th C-ből 
származó a-sugárzás hatótávolsága. Erre azért volt szük
ség, hogy függetlenítsük m agunkat azoktól a hatásoktól, 
am elyek az összehasonlított ólom lem ezkék vastagságá
nak elkerülhetetlen különbségéből adódnak. Ha az em lí
tett feltétel teljesül, akkor az adott felületű lemezke aktivi
tása a Th B-tartalom  egyértelm ű mértéke. M egjegyzendő 
még, hogy a négy ólom darabkát a hengerlés előtt külön- 
külön m egolvasztottuk, hogy az egyes részekben a Th B 
homogén eloszlása valósuljon meg.

A kísérleti eredmények és azok kiszámítása

Az inaktív ólom diffúzióállandója aktív ólomban a követ
kező egyenletből következik:

s -z

ahol h = a réteg magassága, s = a Stefan5 vagy Kawalki6 
által összeállított táblázatban szereplő szám, melynek ki
választásához ismerni kell az aktivitás százalékos m eg
oszlását a négy réteg között; z = az idő napokban.

A táblázatban 17 kísérlet eredm ényét foglaltuk össze. 
Az első oszlopban az egyes folyékony ólomrétegek m a
gassága, a m ásodikban a kísérlet időtartam a szerepel,
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majd rendre az alsó (IV), felülről a m ásodik (II) és a felső 
(I) ólomréteg aktivitástartalm ának relatív értékei követ
keznek. Ahogyan ezt Stefan megmutatta, a III. számú ré
teg adatai nem alkalm asak a diffúziósebesség kiszám ítá

Eredmények

A diffundáló ólom atom ok vagy m olekulák (Siedentopf5 6 7 

kísérleteiből az következik, hogy az ólom olvadék asszo
ciált) sugarára a kísérletileg m eghatározott diffúzióállan
dókból az E instein-Sm oluchow ski képlet alapján kiszá
m ítva 0,78 x 10'8 cm -es értéket kapunk.

A Sutherland által m ódosított formulával 1,16 x 10‘8 cm- 
es érték adódik. E számoknak nem kívánunk túlzott je len
tőséget tulajdonítani, és csak arra szorítkozunk, hogy a kü
lönféle részecskék nem túlságosan eltérő diffúziósebessé
géből dimenzióik közelítő arányára következtessünk.

M indenekelőtt összehasonlítjuk az ólomatomok vízben 
mért diffúziósebességét az ólom atom ok (molekulák) o l
vadt ólomban mért értékeivel. Ehhez az értékek ugyanar
ra a hőmérsékletre és közegviszkozitásra történő reduká
lása szükséges.

Az átszámítási képletekben a diffúziósebességet az ab
szolút hőmérséklettel egyenesen, a közeg viszkozitásával 
fordítottan arányosnak tekintjük, és az ólom öndiffúzió- 
sebességét átszám ítjuk szobahőm érsékletre és a víz visz
kozitásának m egfelelő értékre.

A második feltételezést kísérletileg8 többször igazolták, az 
elsőt azért nem lehet kísérletekkel bizonyítani, mert a vizes 
oldatokban történő diffúzió csak egy meglehetősen szűk hő

5 J. Stefan, Wiener Bér. 79. S. 2. 1879.
6 W. Kawalki, Wied. Ann. 52. S. 166 u. 300. 1894.
7 H. Siedentopf, Ann. d. Phys. 61. S. 23. 1897.
8 L. Pissarjewsky u. E. Karp, Zeitschr. f. phys. Chem. 63. S. 264. 1908; 

P. Waiden, Zeitschr. f. Electrochem. 12. S. 77. 1906
9 W. C. Roberts-Austen, Phil. Trans. 187. S. 411. 1896.

10 R. Árpi, Internat. Zeitschr. f. Metallographie. 5. S. 153. 1914.
11 M. Plüss, Zeitschr. f. anorg. Chem. 93. S. 1. 1915.
12 С. H. Fawsitt, J. Chem. Soc. 93. S. 1299. 1908.

sára. A hatodik, hetedik és nyolcadik oszlopban a IV., II. 
illetve I. rétegből szám ított diffúziósebességeket tüntettük 
fel cnfVnap egységekben, a 9. oszlopban ezek középérté
kei szerepelnek.

mérséklettartományban vizsgálható, amelyben a víz viszko
zitásának hőmérsékleti koefficiense a molekuláris mozgások 
hőmérsékleti koefficienseit többszörösen meghaladja, és ez
által elfedi. Az arany ólomban történő diffúziójára vonatko
zóan Roberts-Austen9 10 11 által 550°-on, illetve 492°-on kapott 
diffúziósebesség-értékek aránya 1,06, az ólom viszkozitása 
Árpi szerint'“ mindkét hőmérsékleten azonos, és így, mivel az 
abszolút hőmérsékletek aránya 1,07, a fenti feltételezés alátá
masztásához hivatkozhatunk Roberts-Austen méréseire.

Az öndiffúziónak az egyéb diffúzióhoz viszonyított egy
szerűsége itt különösen szemet szúr. A kérdéses viszkozitás 
esetünkben csak az ólom viszkozitása lehet, míg pl. ólom és 
higany diffúziója esetén felvethető a kérdés, hogy jogos-e a 
higany viszkozitását behelyettesíteni a fenti képletbe.

Az olvadt ólom  viszkozitása Árpi szerint 340°-on 
0,0189. Néhány további fém olvadék viszkozitását Plüss" 
határozta meg. Ez utóbbi kutató az ólom viszkozitását 
ugyan nem  mérte meg, de bizm utra, az ónra és különféle 
ólom ötvözetekre nagyobb értékeket kapott, am it elsősor
ban arra vezet vissza, hogy Árpi az eredm ények kiszám í
tásánál nem  vette figyelem be a Hagenbach korrekciót.

Ha a két kutató által a bizm utra kapott viszkozitások kü
lönbségéből az ólom  esetében várt értékre extrapolálunk, 
akkor az ólom viszkozitásának korrigált értéke 0,0219- 
nek adódik. A bizm ut esetében talált értékeket azért vettük 
alapul a korrekció szám ításához, mert a bizm ut és az ólom 
viszkozitása és sűrűsége közel azonos.

Míg a fenti értékeket a kifolyási m ódszerrel mérték,
C. H. Faw sitt12 a fenti hőm érsékleten egy ólom olvadékban 
lengő test oszcillációs ideje alapján az ólom  viszkozitásá
ra 0,029-es értéket kapott.

Ha az említett redukciókat -  a nagyjából a három érték át
lagának megfelelő, Plüss által talált viszkozitásértéket behe

mkl

Az ólom öndiffúzióállandója T  = 343°-on

a kísérlet 
sorszáma

h
cm-ben

z
napokban

Az aktivitások %-os megoszlása 
a rétegben D az alábbi rétegekből számítva,

z
napokbanIV II I IV II I

i 1,25 0,92 48,4 14,6 5,5 1,72 1,77 1,82 1,77
2 1,82 0,88 63,0 6,7 1,0 1,70 1,72 2,05 1,82
3 2,01 1,77 47,2 15,4 5,5 2,48 2,59 2,45 2,50
4 2,05 1,89 47,1 15,4 6,2 2,43 2,53 2,54 2,50
5 2,03 2,09 48,9 14,1 5,4 1,94 1,94 2,09 1,99
6 1,51 0,83 50,6 13,7 4,6 2,42 2,57 2,64 2,54
7 2,16 1,79 54,1 11,0 2,7 1,92 1,87 1,98 1,92
8 1,82 1,58 49,8 14,6 5,8 1,96 2,18 2,32 2,15
9 2,39 1,54 56,9 9,8 3,0 2,34 2,36 2,90 2,53

10 1,40 0,85 49,4 14,5 5,0 2,21 2,37 2,33 2,30
11 1,40 1,63 38,1 18,0 15,7 2,23 1,83 2,83 2,30
12 1,87 1,58 44,5 13,3 7,6 2,77 2,00 2,83 2,53
13 1,82 1,67 49,2 13,7 5,5 1,91 1,88 2,13 1,97
14 2,50 1,89 56,9 10,4 3,4 1,92 2,06 2,54 2,17
15 1,98 1,85 49,0 14,2 5,8 2,07 2,11 2,34 2,17
16 1,83 1,89 41,3 17,3 9,8 2,78 2,54 2,79 2,70
17 1,40 0,85 51,7 12,2 3,2 1,93 1,87 1,89 1,90

A D-crtékek átlaga=2,22 cmVnap
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lyettesítve11 -  végrehajtjuk, akkor az ólom diffúziósebessé
gének 18-ra és a víz viszkozitására vonatkoztatott értéke 
2,13-nak adódik, míg az ólomion diffúziósebessége vízben 
csak 0,68 cmVnap. '4 E két szám összehasonlításakor szemlé
letesen megmutatkozik az ólomatom (molekula) és a vízben 
levő ólomion közötti jelentős méretbeli különbség, és egy
ben az utóbbi erős hidratációja. A kétértékű ion hidrátburka 
az ólomatom sugarát legalább a háromszorosára növeli.

Az ólom öndiffúziósebessége ólom -klorid olvadékban 
575°-on15 1,7 cmVnap és a szobahőmérsékletre, valam int a 
víz viszkozitására redukált érték is közelítőleg ugyanez. 
Ez az érték az olvadékban levő Pb ",PbCl’ és PbCl2 diffú
ziósebességének eredője, így ennek alapján nem lehet az 
ólomion diffúziósebességét pontosan megadni, m inden
esetre az ólomion az olvadékban lényegesen m ozgéko
nyabb, tehát kisebb méretű is, m int a vizes oldatban lévő 
ion, ami teljes összhangban van az ionok mérete és tölté
se közötti összefüggésről kialakult nézetekkel.

M egem lítendő még, hogy Roberts-A usten16 550°-on az 
arany diffúziósebességére ólom olvadékban 3,18 cmVnap

értéket kapott, ezzel szemben ugyanezen a hőmérsékleten 
az ólom öndiffúziójára a viszkozitás- és hőm érsékletre
dukció figyelem bevételével 3,5-es érték adódik.

Rem ényeink szerint rövidesen beszám olhatunk a szilárd 
ólomban történő öndiffúzióról.

Összefoglalás

Egy aktív ólom izotóp diffúziójának követésével m eghatá
roztuk az öndiffúzió-sebességet ólom olvadékban, am ely
nek értéke 343°-on 2 ,2  cmVnap.

Az öndiffúzió-sebességnek a víz viszkozitására és szo
bahőm érsékletre redukált értéke 2,1 cmVnap. Ez kereken 
a három szorosa az ólom ion vízben m érhető diffúziósebes
ségének. Ebből az következik, hogy az ólomion sugara 
legalább három szor akkora, mint az olvadt ólom atomjaié 
(molekuláié), tehát, összhangban az elméleti m egfontolá
sokkal, az ólomion hidratációja erős.

Budapest, Állatorvosi Főiskola, Kémiai Intézet, 1914-20.

(Érkezett: 1920. március 23.)

2. Az öndiffúzió sebessége szilárd ólomban;*________
J. GRÓH ÉS G. V. HEVESY

Röviddel ezelőtt kim utattuk17, hogy az öndiffúzió sebes
ségét, azaz azt a sebességet, am ellyel az olvadt ólom 
atomjai (m olekulái) helyüket változtatják, kísérletileg 
egy radioaktív ólom izotóp olvadt ólom ban való szétterje
désének nyom onkövetésével határozhatjuk meg. Ebben a 
cikkben olyan kísérletekről szám olunk be, am elyeknek 
célja az öndiffúzió sebességnek szilárd  ólom ban történő 
meghatározása.

Szilárd halmazállapotban a helyváltoztatással szemben 
eleve nagyon nagy ellenállásokat várunk, ezért szilárd 
ólomban eleve rendkívül lassú öndiffúzióra számítottunk. 
A szobahőmérsékleten elvégzendő kísérletekről ezért eleve 
lemondtunk, az öndiffúziót ehelyett meleg, az olvadás
pontja fölött kb. 46°-kal tartott ólomban határoztuk meg.

Egytől három hónapig teijedő idő alatt elvégzett több kí
sérletsorozatból azt a következtetést vonhattuk le, hogy az 
ólom öndiffúziójának sebessége 280°-on, azaz 46°-kal olva
dáspontja alatt, 0,001 cmVnap értéknél is kisebb. Ezt köve
tően egy olyan kísérletsorozatot állítottunk be, melyben kb. 
2 cm hosszú ólomrudacskákat 400 napon keresztül melegen 
tartottunk. Ezek a rudacskák, amint a későbbiekben részle
tesen leírjuk, egy 1,5 cm hosszú inaktív és egy 0,5 cm hosz- 
szú aktív ólom darabból álltak. Ilyen hosszú kísérleti idők

*Annalen der Physik, 65, 216-222 (1922). Fordította: Készéi Ernő, 
ELTE Fizikai Kémiai Tanszék, Budapest
13 Ha az Árpi által talált viszkozitásértéket helyettesítjük be, D = 1,83- 
at kapunk; ha Fawsitt-tól származó, kevésbé valószínű értéket helyette
sítjük be, az eredmény 2,81.
14 Ez az érték az ionmozgékonyságokból számítható; a kísérletileg ta
lált érték 0,67 (G. v. Hevesy, Physik. Zeitschr. 14. S. 1230. 1913).
15 G. v. Hevesy, Jahrb. d. Radioakt. 13. S. 282. 1916.
16 W. C. Roberts-Austen, korábban idézett cikk
17 J. Gróh u. G. v. Hevesy, Ann. d. Phys. 63. S. 85 1920
18 W. C. Roberts-Austen, Phil. Trans. 187. S. 404. 1896
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mellett sem sikerült azonban az aktív ólom izotópnak az 
inaktív ólomba történő diffúzióját kimutatni. Eszerint a szi
lárd ólom öndiffúziós együtthatója még 280°-os hőmérsék
leten is kisebb mint 0,0001 cmVnap, amelyet az adott körül
mények között még könnyen meghatározhattunk volna.

Fenti eredm ényünk érdekessége például az ism ert 
Roberts-Austen kísérlettel18 való összehasonlításban rej
lik. Roberts-Austen aranyat diffundáltatott szilárd ólom 
ban, és a következő táblázatban m egadott diffúziós 
együtthatókat kapta eredményül. A táblázatban feltüntet
tük a mi kísérleti eredm ényünket is.

T
arany ólomban 

D cmVnap egységben
ólom ólomban 

D cmVnap egységben
100° 0,00002 -

165° 0,0045 -

200° 0,0075 -

251° 0,026 -

280° - <0,0001

A táblázat adatai szerint az arany diffúziója ólomban már 
251°-on legalább háromszázszor gyorsabb, mint az ólom 
diffúziója ólomban 280°-on, tehát még magasabb és a diffú
ziónak kedvezőbb hőmérsékleten. Az öndiffúzió ezen az ol
vadásponttól nem nagyon távoli hőfokon még mindig rend
kívül lassú, ezért pl. szobahőmérsékleten ennél is összeha
sonlíthatatlanul kisebb mértékűnek kell lennie. Ha ennek az 
eredménynek az alapján más fémek öndiffúziójára követ
keztetünk, azt is figyelembe kell venni, hogy az ólom a leg- 
lágyabb fémek közé tartozik, így a keményebb fémekben az 
öndiffúziónak még sokkal lassabban kell lejátszódnia.

Szilárd fémek diffúziójára vonatkozó kvantitatív adatokat 
csak a Roberts-Austen kísérletekből ismerünk, ellenben a 
fémkohászatból számos kvalitatív megfigyelés áll rendel
kezésünkre, melyek az egymással ötvöződő szilárd anya
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goknak viszonylag gyors egym ásba diffundálásáról tanús
kodnak. Legismertebb példa erre a vas és a szén gyors egy
másba hatolása 250° hőmérsékleten19. Ebből arra következ
tethetünk, hogy jelentős különbség van különböző szilárd 
fémek egymásba történő diffúziója és a szilárd fémekben 
lejátszódó öndiffúziója között, amely teljesen ellentétében 
áll azzal, amit a folyadékok diffúziójáról tudunk.

Ezzel összhangban  a fo lyékony  ólom  öndiffúziós 
együttható jára mi is olyan értéket kapunk20, am ely  az 
ó lom nak aranyban tö rténő  diffúzió já tó l csak kis m ér
tékben különbözik.

Nézetünk szerint annak alapvető oka, hogy az ólomban 
az öndiffúzió sokkal lassúbb, m int az arany diffúziója, ab
ban rejlik, hogy az arany, miközben bediffundál az ólom 
ba, fellazítja a kristályszerkezetet, és ezzel megkönnyíti a 
továbbhaladását. G ondoljunk például egy viszkózus fo
lyadékra, am ely egy hasonlóan nagy viszkozitású folya
dékba diffundál. Az egyik esetben az így kialakuló folya
dékelegy ugyanolyan nagy viszkozitású, a másik esetben 
viszont a két folyadék diffúzióval történő keveredése kü
lönösen kis viszkozitású folyadékot eredményez. Világos, 
hogy a második esetben a két folyadék egym ásba diffun- 
dálása sokkal könnyebben bekövetkezik, mint az első 
esetben.

Amíg azonban egy folyadékelegy viszkozitása általában 
nem jelentősen, legalábbis nem  több nagyságrenddel kü
lönbözik alkotóelem einek viszkozitásától, addig a szilárd 
testekben mozgó atom okat (molekulákat) akadályozó súr
lódási ellenállás, am ely már hőm érsékletfüggésében is 
rendkívül nagy változatosságot mutat, az adalékolással je 
lentősen befolyásolható. A súrlódási ellenállásoknak ez a 
nagy változékonysága legjobban szilárd elektrolitok elekt
romos vezetésében nyilvánul meg. Ismeretes módon en
nek rendkívül nagy a hőm érsékleti együtthatója, amely lé
nyegében nem más, m int a súrlódási ellenállás hőm érsék
leti együtthatója, azé a súrlódási ellenállásé, amely az io
nok mozgását gátolja. A súrlódási ellenállások nagyon kü
lönböző nagyságrendűek lehetnek, és a hőmérséklet em el
kedése, illetve idegen anyag bejuttatása a kristályszerke
zetbe annak tulajdonságait oly módon változtathatja meg, 
hogy az ionok (atomok, m olekulák) helyváltoztatása sok
kal könnyebben bekövetkezhet.21

Kálium-nitrát és nátrium-nitrát ekvimolekuláris elegye 
220°-on 360-szor, illetve 460-szor jobban vezet, m int a 
tiszta, ugyancsak szilárd kálium-nitrát, illetve nátrium-nit
rát ugyanezen a hőm érsékleten .22 Sőt kálium-klorid és nát- 
rium-klorid ekvimolekuláris elegye 670°-on 670-szer, illet
ve 2 0 0 -szor jobban vezet, m int a tiszta kálium-klorid, illet
ve nátrium-klorid ugyanezen a hőm érsékleten .23 Az em lí
tett jelentős vezetőképesség különbségek oka alapvetően 
az, hogy a kristályban jelenlévő ionok elmozdulását akadá
lyozó ellenállás kálium-nitrát és nátrium-nitrát, illetve ká

l9M. A. Colson, Ann. de Chim. et de Phys. 17. S. 221. 1846.
“J. Gróh u. G. v. Hevesy, ugyanott
2IG. v. Hevesy, Zeitschr. f. Phys. 2. S. 148. 1920.
“ A. Benrath, Zeitschr. f. phys. Chem. 64. S. 694. 1908.
i!A Benrath u. J. Wainoff, Zeitschr. f. phys. Chem. 87. S. 513. 1914.
MJ. Gróh u. G. v. Hevesy, ugyanott

lium-klorid és nátrium-klorid elegykristályokban kisebb, 
mint az őket alkotó egykom ponensű kristályokban.

Kézenfekvőnek tűnik a kristályok adalékanyagok hatá
sára bekövetkező belső fellazulása és az ez által kiváltott 
olvadáspont csökkenés között összefüggést keresni. KC1 
hozzáadása a NaCl-hoz annak olvadáspontját csökkenti, 
ami nyilván azt jelenti, hogy az olvadás folyam ata, amely 
a kristályszerkezet teljes m értékű fellazulásával jár, az 
adalékanyag hatására könnyebben bekövetkezik. A kris
tályba bekerült idegen alkotórészek által kiváltott szim 
metriacsökkenés nyilván ugyancsak hozzájárul a helyvál
toztatáshoz szükséges nagym értékű elm ozdulások előse
gítéséhez; az olvadás folyam ata ugyan nem az egész kris
tályban egyszerre következik be, annak azonban előfelté
tele a hőm érséklet em elkedése során bekövetkező általá
nos szerkezetlazulás, mely jó l nyom onkövethetően m eg
nyilvánul szilárd elektrolitok vezetőképességének a hő
mérséklettel való nagym értékű m egváltozásában. A veze
tőképesség az olvadáspont közelében ugyan még sokkal 
kisebb m int az olvadékban, de m ár észrevehetően nagy.

Azt sem m iképpen nem állítjuk, hogy minden más fém 
az ólomban gyorsabban diffundálna, m int a saját atomjai; 
a rádium  D ólom izotóppal végzett kísérleteink mellett 
m egpróbáltuk a polónium ot is (ami a teliúrhoz hasonlít) 
ólom ba bediffundáltatni, de ez a kísérlet is eredm ény nél
kül végződött.

Szilárd anyagokban végzett diffúziós kísérletek azért 
tartanak szám ot nagy érdeklődésre, mivel ezek eredm é
nyeinek alapján következtetni tudunk arra, hogy milyen 
ellenállásba ütközik a kristályszerkezeten belül az egyes 
atomok elmozdulása. A Roberts-Austen-féle diffúziós kí
sérletek azonban nem alkalm asak arra, hogy ebben a kér
désben felvilágosítással szolgáljanak. H a a Roberts- 
Austen által mért adatok alapján következtetnénk a szilárd 
ólmon belül a helyváltoztatás tehetetlenségére, akkor tel
jesen hamis eredm ényt kapnánk. A radioaktív jelzés m ód
szerével, azaz az ólom ban egy ólom izotóp diffúziós se
bességének m eghatározásával azonban helyes választ 
kaphatunk a fenti kérdésre.

A kísérletek leírása

Az aktív ólm ot az inaktív fölé ugyanúgy rétegeztük, 
am int azt egy korábbi közlem ényünkben le írtuk .24 Egy 
kem ényüvegből készült fordított Y alakú cső egyik szárá
ban az inaktív ólm ot vákuum  alatt m egolvasztottuk, majd 
annak újra m egszilárdulása után a m ásik szárban lévő ol
vadt aktív ólm ot ráöntöttük. A z eljárás eredm ényeképpen 
egy összefüggő fém hengert kaptunk. A z olvadt ólom ban 
végzett öndiffúziósebesség m eghatározásra használt ak
tív indikátoranyag, a ThB, itt nem  lett volna megfelelő, 
m ivel a ThB felezési ideje 10,6 óra, a kísérlet pedig egy 
évnél is tovább tart. Aktív anyagként ezért joachim stali 
ólm ot használtunk, am ely a közönséges ólom  m ellett 
uránólm ot és RaD-t tartalm az. Az ebben lévő három 
ólom izotóp közül egyedül az RaD aktív, de ez is olyan kis 
m ennyiségben van jelen , hogy sugárzásának m érése alap
ján  a RaD m ennyisége nem  m eghatározható. A RaD 
bom lási term ékének, a polónium nak a-sugárzása  alapján
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azonban kényelm esen visszakövetkeztethetünk a RaD 
m ennyiségére.

Kísérletünk egy másik vonatkozásban is eltért a folyékony 
ólomban alkalmazott eljárástól, mivel az egymásra rétegzés 
után az aktív és inaktív ólom érintkezési felületét szúró láng
gal ismét megolvasztottuk, hogy a két ólomréteg között tö
kéletes érintkezés legyen, aminek a zavartalan diffúzió 
szempontjából nagy jelentősége van. Ezzel a módszerrel 
egy teljesen összefüggő oszlopot kaptunk, azonban a ha
tárfelületen elkerülhetetlenül összekeveredett valamelyest 
az aktív és az inaktív ólom. Ennek figyelem bevételére a 
következőképpen jártunk el:

A kapott ólom oszlopot középen függőlegesen kettévág
tuk egy lombfűrésszel. Az egyik darabot beleforrasztottuk 
egy evakuált üvegcsőbe, majd a diffúziós kísérletek elvég
zésére betettük az elektrom os ellenálláskem encébe. A kí
sérlet befejezése után az ólom rudacskát tussal megjelölt 
három helyen keresztben elvágtuk, így négy darabot kap
tunk. A m ásik felét a diffúziós kísérlet elvégzése nélkül 
vágtuk négy darabra, ez volt a kontroll. Nevezzük I-nek az 
aktív ólomdarabot, a mellette lévő II darab már a határfe
lületek keveredése miatt is valam ilyen aktivitást kell, 
hogy mutasson. Ezt a diffúzió nélkül is m eglévő aktivitást 
a diffúzió eredm ényeképpen kapott aktivitásból azután le 
lehet vonni, amivel elvégezhetjük a keveredés miatt szük
séges korrekciót. Ennek a korrekciónak mindenesetre 
csak akkor lenne jelentősége, ha a diffúziós kísérletek 
eredm ényeképpen találnánk valam ilyen aktivitást. Mivel 
azonban nem találtunk a III és IV rétegben a hátteret m eg
haladó aktivitást, ezért a korrekcióra sem volt szükség.

Az a-aktiv itás méréséhez, hasonlóképpen a folyékony 
ólommal végzett kísérletekhez, az ólom darabokat vé
konyra hengereltük, és az így kapott érmék aktivitását 
mértünk meg a-elektroszkóppal. A kísérletekben használt 
ólomrudacskák hosszúsága 16-20 mm  között volt. Ennél 
lényegesen rövidebb ólomrudak öntése a fent leírt módon 
rendkívüli nehézségekbe ütközött volna.

A polónium elektroszkóppal mért a-ak tiv itása csak ak
kor jellem ző a RaD ólom izotóp m ennyiségére, ha a RaD 
a Po-mal radioaktív egyensúlyban van. Az első négy hó
nap során diffundált RaD mennyiség 14 hónappal a mérés

kezdetének időpontja után valamivel 80% fölötti, míg a 
m ásodik négy hónapban diffundált mennyiség valamivel 
50% fölötti arányban került radioaktív egyensúlyba. Az a 
tény azonban, hogy semmilyen értékelhető aktivitást nem 
mértünk sem a IV, sem a III rétegben, lehetővé teszi, hogy 
az ólom ólomban mért diffúziós együtthatóját, valamint az 
ólom polónium ban mért diffúziós együtthatóját 280°-on 
0 ,0 0 0 1  cmVnapnál kisebb értékben állapítsuk meg anél
kül, hogy a RaD és a Po közötti radioaktív egyensúly ki
alakulását pontosan nyom onkövetnénk. Ennek ellenére 
szándékunkban áll kidolgozni az elkövetkezendő év során 
az egyensúly kialakulásának nyom onkövetését, hogy így 
még pontosabban m egadhassuk az em lített diffúziós 
együtthatók felső határát. Foglalkozunk továbbá egy 
olyan kísérleti m ódszer kidolgozásával, amely lehetővé 
teszi az itt em lített határnál kisebb diffúziós együtthatók 
m eghatározását is.

M egjegyezni kívánjuk még, hogy a fent leírt módon 12 
ólom rudacskát állítottunk elő, m indegyiknek felét evaku
ált üvegcsőbe forrasztottuk és 400 napon keresztül fűtött 
elektrom os kem encében tartottuk. A kemence hőm érsék
lete 270 és 290 között ingadozott, am it állandóan kvarc
hőmérővel követtünk nyomon, mivel hasonló kísérleteink 
során a hosszú ideig m elegen tartott üveghőm érőkkel 
rossz tapasztalataink voltak.

Összefoglalás

Szilárd ólom öndiffúziós sebességének m eghatározásá
hoz a rádium -D ólom izotóp diffúzióját követtük nyomon 
szilárd ólomban 280°-on egy évnél hosszabb időn keresz
tül. A diffúziós együttható még ezen a hőmérsékleten is, 
am ely csak 46°-kal alacsonyabb az olvadáspontnál, kisebb 
mint 0,0001 cmVnap. M egállapíthatjuk tehát, hogy az ön
diffúzió ólomban legalább három százszor lassúbb, mint 
az arany diffúziója a szilárd ólomban ugyanazon a hőm ér
sékleten.

Budapest, Állatorvosi Főiskola Kémiai Intézet, 
1915-1921

(Érkezett 1921. február 26-án.)

Függelék______________________________________________
Hevesy György rövid életrajza a Magyar Tudóslexikon A-Z-ig alapján (Better -  MTESZ -

OMIKK Budapest 1997. alapján)

M éltán nevezhetjük a radioaktív nyomjelzés úttörőjé
nek: nem csak azért, mert ő fedezte fel a m ódszert -  még 
az izotóp szó m egalkotása előtt -  hanem azért is, mert ő 
vitte diadalra, tárta fel legfőbb alkalm azási területeit.

Hevesy György jóm ódú családban született (eredeti ne
vük Bischitz). Budapesten, a piarista gim názium ban érett
ségizett, majd a budapesti Tudom ányegyetem re iratkozott 
be, ám egy év múlva Ném etországba utazott, és itt fejezte 
be az egyetem et m int kémikus. Zürichben doktorált, az ol
vadékok elektrolíziséből.
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1911-ben került M anchesterbe, Rutherford  mellé. Itt is
merkedett meg a radioaktivitás legfontosabb tanaival, itt 
került az akkor legmodernebbnek számító tudomány fel
sőházába. Feltűnően széles körű kémiai ismeretei nagy se
gítséget nyújtottak egy éppen ott tartózkodó fiatalember 
számára, aki életre szólóan legjobb barátjává vált. A fia
talem bert Niels Bohrnak hívták.

1912 végén Hevesy György és F. Paneth Bécsben fontos 
fizikai-kémiai vizsgálatokat végzett a még alakulófélben lé
vő izotópia fogalommal kapcsolatban, amelyek 1913 elején
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elvezették a nyomjelzés felfedezéséhez. Eközben, 1913 ja 
nuárjában a Tudományegyetemen megszerezte a magánta
nári képesítést is. A tízes évek további része a háború, a for
radalmak és a nyomjelzés korai alkalmazásai jegyében tel
tek. 1918-ban kinevezték a Budapesti egyetem rkp„ 1919- 
ben r. tanárának. A II. sz. Fizikai Intézetet vezette őszig, ám 
azután külföldre kényszerült.

1920-tól Koppenhágában, Bohr intézetében folytatta pá
lyafutását. 1922-ben itt fedezte fel a 72-es rendszámú kém i
ai elemet, a hafniumot. Ugyanebben az évben kezdte meg 
első kísérleteit a nyomjelzés biológiai alkalmazására, de ek
kor még csak növényeken, természetesen ólom- és tóriumi
zotópokkal. 1926-ban engedett a freiburgi egyetem csábítá
sának: elfogadta a meghívást a fizikai-kémia tanszékre. Ez 
itt töltött kiegyensúlyozott nyolc év alatt kezdte meg a 
nyomjelzés alkalmazását állati szövetekben, aminek során 
sikerült kimutatnia, hogy a tumorsejtekben a bizmutkon- 
centráció lényegesen magasabb, m int az egészségesekben.

A m ikor (szárm azása miatt) a nácizmus hatalom ra ju tá
sakor el kellett hagynia Ném etországot, ism ét K oppenhá
gát választotta. 1934-ben itt fedezte fel az aktivációs ana
lízist, a nyomjelzés -  ahogy írja -  „in vivő” módját, mely 
igen érzékeny kvalitatív és kvantitatív analitikai eljárás, és 
ezzel gyakorlatilag végleg el is hagyta a szervetlen világ 
kutatását. Ettől kezdve szinte kizárólag orvosi, biológiai, 
biokémiai témákkal foglalkozott, olyannyira, hogy sokan 
kollégái közül szentül hitték, hogy nagy tudású orvossal 
dolgoznak együtt.

Hevesy György munkássága, m iként egész tudom ányte
rülete, az izotópok m esterséges előállítása után teljesedett 
ki. A deutérium  felfedezését követően, nehézvíz segítsé
gével sikerült kimutatnia, milyen csere bonyolódik le az 
aranyhal és a víz között, am elyben úszik. A mesterséges 
radioaktivitás felfedezése után nyomban elkezdte alkal
mazni a P ’2 izotópot, először a csontváz vizsgálatára, és 
kimutatta ennek állandó megújulását. Ilyen irányú vizsgá

lódását ham arosan kiterjesztette más szervekre is. M érte a 
megújulás sebességét, m értékét, különféle m olekulák út
ját, képződését a szervezetben, és közben szélesítette az 
alkalm azott izotópok körét.

1940-től egyre több kísérletet végzett Stockholm ban, 
ahol biológiai vizsgálatai szám ára még jobb feltételeket 
talált, m int az egyébként hihetetlenül toleráns koppenhá
gai elméleti fizikai intézetben. Ebben az időben, főként a 
DNS képződés iránt érdeklődött, és ez elvezette bizonyos 
rosszindulatú daganatok vizsgálatához is. A háború alatt 
Dániából is m enekülni kényszerült, m égpedig a legkézen
fekvőbb irányba, Svédországba. Ekkor m ár teljes m érték
ben kibontakozott a nyom jelzés jelentősége, am it a tudo
mányos világ azzal ism ert el, hogy H evesy Györgynek 
ítélte oda az 1943-as kém iai Nobel-díjat.

A magas kitüntetés után folytatta egyre szélesebb körű tu
dományos tevékenységét. A nyomjelzés segítségével újabb 
és újabb területeket hódított meg az orvostudomány számá
ra. Főként az anyagcsere különféle folyamatait vizsgálta 
(pl. vas anyagcsere), folytatta a tumorok kutatását, és idős 
korában hozzálátott a haematológia tanulmányozásához is.

M indezt m ár Svédországban tette, ahol a háború után 
végleg letelepedett, sőt felvette az ország állam polgársá
gát is, minthogy mindaddig m egőrizte m agyar útlevelét. 
Ú tlevélre pedig igen nagy szüksége volt, mert egész életé
ben hallatlanul sokat utazott, mindenhol megfordult, ahol 
csak érdem leges eredm ény született szakterületén.

M ár betegségével harcolt, am ikor a Budapesti M űszaki 
Egyetem is díszdoktorrá avatta. A halál kedvenc városá
ban, Freiburgban (Ném etország) érte utol.

H evesy György az atom korszak am a kis számú kiem el
kedő tudósai közé tartozott, akiknek a legcsekélyebb köze 
sem volt a bombához. Új tudom ányágat alapított, a nukle
áris medicinát, és egész életét a kém iai, fizikai-kém iai, bi
ológiai, orvosi megism erésnek, továbbá a gyógyító alkal
mazásnak szentelte.

Szende... Szende... Szende...

Biodízelprogram Magyarországon

Tíz év alatt összesen 80 kis biodízel üzem 
épül Magyarországon, ebből 2001-ben négy 
elkészülésével számolnak (Csurgó, Máté
szalka, Kunhegyes, Csongrád). Az EU elvá
rásai alapján az FVM által kezdeményezett 
program 300 ezer hektárnyi repce- és napra
forgó-vetésterületet érint, az ötéves vetés
forgó figyelembe vételével az integrált terü
let mintegy másfél millió hektár. Egy-egy 
900 M Ft körüli beruházási összegű üzem 
körül 500-600 környékbeli mezőgazdasági 
termelő család bevonásával számolnak. Az 
olajat kisajtolás után észterezik és a kőolaj 
bázisú dízelüzemanyaghoz adva zárt körben 
készülnek felhasználni. A biodízel adókul
csa nulla, szabványa azonos az osztrák és a 
német előírással. (Forrás: FVM)

Az imázs jelentősége

A vegyipari vállalatokról az a kép alakul 
ki, hogy azok a „régi gazdaságot”, az érett 
gyártási szektort képviselik, bizonytala
nul ciklusos bevételeket adnak, így nem 
kedvező a publikum általi megítélésük 
annak ellenére, hogy alapvető szerepet 
töltenek be a társadalomban. Javítani kell 
tehát a kémia és a vegyipar társadalmi 
megítélését, imázsát. Ezt és a társasági 
kultúra (azonosságtudat) erősítését is 
szolgálják a márkanevek és a hirdetési 
szlogenek. Az alapvető vegyi termékeket 
gyártók bevételeiknek szerény részét, 0,7- 
1,2%-át költik a márkanévre. Ez az arány 
a gyógyszercégeknél tipikusan 5-10%, a 
Pfizer évi 100 MUSD-t ad ki a Viagra-el- 
adások előmozdítására. Az olajcégeknél a

hirdetések egyre kevésbé egy-egy termé
ket céloznak meg, helyette inkább az 
anyavállalat környezetvédelmi eredmé
nyeit emlegetik (és nem hangsúlyozzák az 
olajipari gyökereket) a márkanévtudat 
erősítéséhez. Néhány társaság hirdetési 
szlogenje:

BASF -  Szeretjük az életet 
Bayer -  Gyakorlat felelősséggel 
Dow Chemical -  Mi nem gyártunk egy 
csomó olyan terméket, amit Ön vásárol. 
Egy csomó olyan terméket gyártunk, 
amit Ön jobban megvásárol 
DuPont -  Meséljen többet 
General Electric -  A tudomány csodái 
W.R. Grace -  Naponta érintjük az életét 
Sabic -  A jó kémia lehetővé teszi 

(Forrás: Chemical Week, February 14, 
2001. p. 27.) RL
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Vegyipari műveleti praktikum
SZERKESZTI: FONYÓ ZSOLT 

DEÁK ANDRÁS

Folyamatos egyensúlyi desztilláció ipari alkalmazása és felfutási 
idejének számítása ________________

MANCZINGER JÓZSEF* 
REZESSY GÁBOR*

Bevezetés

A desztilláció számos iparágban az egyik leggyakrabban 
alkalm azott művelet, am elynek igen bőséges irodalma 
van. A desztillációs szám ításoknak mind term odinamikai 
alapjai, m ind műveleti számítási módszerei jó l kidolgo
zottak és az egyes berendezések tervezéséhez általában 
könnyen kezelhető számítógépes program ok állnak ren
delkezésre (Aspen, Process, Chem Cad stb.). Közlem é
nyünkben a desztillációs művelet egy szűkebb területé
nek, a folyam atos egyensúlyi desztillációnak egyszerű al
kalmazási lehetőségét mutatjuk be korlátoltan elegyedő 
rendszer példáján.

Elméleti összefoglalás

Folyamatos egyensúlyi desztillációnak vagy flash lepár
lásnak nevezzük azt a desztillációs műveletet, am elynek 
során folyadékelegyet felm elegítés után, vagy egyidejű 
forralással állandó áramban egy desztilláló rendszerbe 
táplálunk és a keletkező egyensúlyi gőz- és folyadékfázist 
fázis szeparátorban (egyensúlyi kam rában) elválasztva 
külön-külön elvezetjük. A m űvelet során az idő függvé
nyében a rendszer össznyomása, hőm érséklete, valamint a 
két egyensúlyi fázis összetétele nem változik. A művelet 
egyik gyakorlati megvalósítási m ódja látható az 1. ábrán.

* Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vegyipari Műve
letek Tanszék, Budapest

mkl

E szerint a szétválasztandó elegyet az 1 adagoló tartály
ból a 2 adagoló szivattyúval a 3 hőcserélőn keresztül P3 
nyom áson a 4 fojtószelep előtt az 5 fázisszeparátorban lé
vő P5 nyomáson lévő forráspontjánál magasabb hőm ér
sékletre hevítjük, m ajd a P 3 nyom áson felm elegített ele
gyet P5 nyom ásra expandáltatva (flash vagy fojtásos el- 
párologtatás) a folyadék egy részét elpárologtatva egyen
súlyi összetételű gőz- és folyadékfázist kapunk. Ezt a 
megvalósítási módot flash elgőzölögtetésnek is nevezik. 
Az 1. ábra  alapján a műveletre a következő m érlegegyen
letek írhatók fel:

anyagmérleg:

F  = L + V  ( 1)

kom ponens mérleg:

Fx f = Lx + Vy (2)

A szükséges szám ítások az (1) és (2) mérlegegyenletek 
felhasználásával elvégezhetők. A m érlegegyenletek 
móláramokkal vagy töm egáram okkal is felírhatok. A fo
lyamatos egyensúlyi desztilláció m ásik gyakorlati m egva
lósítása történhet olymódon, hogy pl. egy fűtött dupliká- 
torba folyam atos üzemben táplálunk be F  m ennyiségű és 
x F összetételű folyadékelegyet; m aradékként L  m ennyisé
gű és x  összetételű m aradékot és V  m ennyiségű és az x  fo
lyadék összetétellel egyensúlyban lévő y  összetételű gőz
fázist kapunk. Folyamatos üzemben erre a rendszerre is az
( 1) és (2 ) egyenlet írható fel, tehát a két megoldás szám í
tása is azonos módon történik. A m ásodik módszer gya
korlati kivitelezését azonban egy felfutási (indítási) sza
kasznak kell megelőznie, am elynek ism ertetésére a későb
biek során térünk ki.

A folyamatos egyensúlyi desztilláció számítása

Az (1) és (2) egyenletből az egyensúlyi kamrából távozó 
gőzfázis (y) összetételét kifejezve az

egyenlethez jutunk. A (3) egyenlet és az egyensúlyi görbe 
együttes ábrázolása látható a 2 . ábrán.
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A művelet szám ításához m inden esetben adott a betáp
lálás mennyisége és összetétele (F , xF) és vagy a maradék 
illetve párlat m ennyisége (L, V), vagy pedig az előírt ma
radék (x ), esetleg a párlat koncentrációja (y). A (3) egyen
let alapján az x  = x F pontból kiinduló - U V  iránytangensű 
egyenesnek az egyensúlyi görbével való m etszéspontja 
adja meg az egyensúlyi kam rából távozó egyensúlyi fo
lyadék és gőzfázis összetételét je llem ző P (x, y) pontot.

A folyamatos egyensúlyi desztilláció során az elpáro- 
logtatás mértékének (fűtésnek) változtatásával tudjuk a fo
lyadék- és gőzfázis arányát befolyásolni. Ha a teljes meny- 
nyiséget gőzzé alakítjuk, akkor a gőzfázis összetétele m eg
egyezik a kiindulási elegy összetételével és az elérhető leg
kisebb koncentráció a 2. ábra szerinti xmin lesz (E pont).

Ha csak egy kis mennyiséget párologtatunk el, akkor a D 
pontba jutunk és az ymax összetételű párlatot nyerhetjük. A
2. ábrán a közepes relatív illékonyságú elegy (a=  4) egyen
súlyi diagramja látható. Ezen xF = 0,5 összetételű elegyből 
kiindulva szélső esetben is csak ymax =0 ,8  vagy xm;„ = 0 ,2  

termék nyerhető. Ez a magyarázata annak, hogy a folyama
tos egyensúlyi desztilláció egyik alkalmazási területe a nagy 
relatív illékonyságú rendszerek elválasztása. A gyakorlatban 
pl. csőkemencében közvetlen fűtéssel felhevített olaj expan- 
dáltatásával az alacsony forráspontú gázokat távolítják el, 
vagy felmelegített, kondenzált gázok expanziójával a benne 
lévő nehéz komponenseket (olajokat) választják le. Ezekben 
az esetekben természetesen többkomponensű elegyek elvá
lasztásáról van szó. A flash elpárologtatás számításának 
nagyszámú, jó l kidolgozott irodalma van. A relatív illé- 
konyság számítására felhasználható egyenleteket Smith és 
Wilson [1] közölnek. Számos szerző foglalkozott olyan 
módszerek kidolgozásával, amelyekkel csökkenthető a flash 
számításoknál elvégzendő közelítések száma [2 -6 ].

A folyamatos egyensúlyi desztilláció másik, kevésbé 
ismert alkalm azási területe a korlátoltan elegyedő folya
dékok szétválasztása. Ebben az esetben a gőz-folyadék fá
zisegyensúlyon alapuló desztillációs szétválasztást egy fo
lyadék-folyadék fázisegyensúlyon alapuló fizikai elvá
lasztással tudjuk összekapcsolni.

Folyamatos egyensúlyi desztilláció ipari 
alkalmazásának bemutatása

Példaként az etil-acetátnak vizes oldatból történő vissza
nyerését mutatjuk be. A z etil-acetát a ferm entációs ipar
ban igen gyakran alkalm azott extrakciós oldószer, mert az 
extraktum ból, alacsony forráspontja m iatt az extrahált 
anyag károsodása nélkül könnyen visszanyerhető.

Sajnos az oldószerként alkalmazott etil-acetát egy része 
az extrakció során a vizes fázisba (raffmátumba) beoldó
dik. Az etil-acetátnak vízben való oldékonysága 20°C-on 
7,7 tömegszázalék. Az etil-acetátnak a visszanyerését gaz
daságossági és környezetvédelm i okok indokolják. Ko
rábban ennek az etil-acetátnak a visszanyerésére az extra
hált ferm entlének am m ónium -szulfáttal való telítését 
használták, ami bár az etil-acetát jelentős részét kisózta a 
fermentléből, ugyanakkor környezetvédelm i szempontból 
káros am m onium -szulfát került a csatornába. A vizes fá
zisban 7,7% -ban oldott etil-acetát fő töm egének folyam a
tos egyensúlyi desztillációval való visszanyerési lehetősé
gét a 3. ábrán  mutatjuk be.

3. ábra. Etil-acetát visszanyerése folyamatos egyensúlyi desztillációval 
F - a  betáplálás mennyisége, kg/h; xF -  a betáplálás összetétele, tömeg

tört; V - a  pára mennyisége, kg/h; yD-  a pára összetétele, tömegtört; 
M - a  maradék mennyisége; kg/h; xM -  a maradék összetétele, tömegtört.

A módszer gazdaságosságát döntő mértékben a desztilláció 
energiaszükséglete határozza meg. A számításhoz nézzük az 
etil-acetát-víz rendszer fázisdiagramját [7] (4.ábra).

4. ábra. Etil-acetát-víz rendszer fázisdiagramja
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A 4. á b rá n  feltüntettük a 3. á b rá n a k  megfelelő koncentrá
ció értékeket. A 4. á b rá n  látható, hogy az üstbe folyam a
tos üzemben x F összetételű anyagot táplálunk be és az üst
ből folyam atos üzem ben x M összetételű m aradék és vele 
egyensúlyban lévő y D összetételű pára távozik el. Az y D 
összetételű párát kondenzáltatva és szobahőmérsékletre 
hűtve a kondenzátum  x F összetételű vizes fázisra és xD 
összetételű etil-acetátos fázisra válik szét. Az x D összeté
telű (kis víztartalmú) etil-acetát az extrakcióba közvetle
nül visszavezethető.

Az üst m érlegegyenletei:
F  + L = V + M  , (4)

Fx f +Lx f = VyD + M xM . (5)

A fázisszeparátorra felírt mérlegegyenletek:

V = L + D > (6 )

Vy D =LXF + DXD ■ (7)

A (4-7) egyenletekből kifejezve a V/F  arányt, vagyis, 
hogy a betáplálás hányad részét kell elpárologtatni, a kö
vetkező összefüggést kapjuk:

V  x F - x u  x n - x F
~  =  — --------------------- -- (8)
F  x D - x M y D - x F

Pl. az x F = 7,7% kiindulási elegyből xM = 1% maradék 
koncentrációjú elegyet és vele egyensúlyban lévő y D = 
61,5% -os párlatot kapunk, amely kondenzáltatva és lehűt
ve x F =7,7% -os vizes fázisra és x D = 97,0% -os etil-acetá
tos fázisra válik szét. Ezeket az adatokat a (8 ) egyenletbe 
helyettesítve V/F  = 0,116 értéket kapunk, vagyis a betáp
lált elegynek csupán 11,6%-át kell elpárologtatnunk. A 
visszanyert etil-acetát m ennyisége a berendezésre felírt 
anyag és kom ponens mérlegből számítható.

Dx d _  (?f x  m '^cd ^
Fx f (x D - x u )c F

A példaként megadott adatokkal a (9) egyenlettel számítva a 
betáplált etil-acetátnak 87,9%-a nyerhető ki. Ha az maradék 
koncentrációt xM =0,1  %-ra választjuk a kinyerhető etilacetát 
mennyisége 98,8% lesz. A desztillálóba betáplált hideg, szo
bahőmérsékletű elegy forráspontra való melegítésével nem 
kell számolni, mert a betáplálás (F) a vele közel megegyező 
mennyiségű, forrponton távozó maradékkal (M) ellenáramú 
hőcserélőben előmelegíthető. Korlátoltan elegyedő rendsze
rek esetén az oldékonysági tartományon belül az elegy for
ráspontja általában igen nagymértékben függ a koncentráci
ótól, így ezzel az elvett maradék koncentrációja a forrási hő
mérséklet alapján könnyen szabályozható.

A példaként említett fermentlevek extrakcióját magában 
a fermentorban, szakaszos üzemben végzik. Ha az extrahált 
fermentlevet szakaszos üzemben desztillálnák, ahhoz igen 
nagyméretű desztillálóra lenne szükség és ez helyettesíthető 
egy kisméretű, folyamatos üzemű desztillálóval. A folyama
tos üzemű desztillációnak egy felfutási szakasza van, amely
nek számítási lehetőségét a következőkben mutatjuk be.

Felfutási szakasszal egybekötött folyamatos 
egyensúlyi desztilláció

A folyam atos egyensúlyi desztilláció felfutási szakasza 
kétféleképpen valósítható meg:
a. ) A desztilláló üstbe betöltjük a szétválasztandó L0

m ennyiségű és x0 összetételű elegyet és szakaszos 
üzemben desztilláljuk az előírt x M összetételű m ara
dék koncentráció eléréséig. Ekkor m egindítjuk a be
táplálást és a maradék elvételt is és a fűtést úgy sza
bályozzuk, hogy folyam atos üzemben állandó össze
tételű maradékot és desztillátum ot vezetünk el.

b. ) A desztilláló üstbe folyam atos üzemben tápláljuk be
az F  m ennyiségű és x F összetételű elegyet olymódon, 
hogy maradékot nem vezetünk el, a desztillátumáram 
pedig m egegyezik a betáplálás áramával, F  -  V. M i
vel a desztillátum ban az illékonyabb komponens kon
centrációja m indig nagyobb az üstben lévő folyadék 
koncentrációjánál, az üstben lévő elegy koncentráció
ja  az idő függvényében csökken. A m ikor az üstben lé
vő elegy koncentrációja eléri az előírt xM koncentráci
ót, a betáplálási áramot és vele együtt a fűtést is m eg
növeljük olyan mértékben, hogy az üstből folyamatos 
üzemben x M koncentrációjú m aradékot és a vele 
egyensúlyban y  koncentrációjú desztillátum ot vezet
hessük el.

A felfutási idő számítása

A felfutási idő szám ítását a b) esetre a F - V  feltétellel vé
gezzük el. Ez a gyakorlatban könnyen megvalósítható 
olymódon, hogy az üstben túlfolyó alkalm azásával állan
dó folyadékszintet tartunk úgy, hogy az üstből a túlfolyón 
keresztül még nincs maradékelvétel. Az egész m űvelet így 
felfogható a szakaszos desztilláció utántöltéses változatá
nak.

A felfutási szakaszban a műveletre a következő kom po
nensmérleg írható fel:

dx
FxF ~ Vy M = L  0̂ -  ( 1 0 )

ahol F  a táplálék tömegáram a, kg/h 
V  a páraáram, kg/h 
x F = x() a táplálék koncentrációja, tömegtört 
y ^  a desztillátum időben változó koncentrációja, 

tömegtört.
Figyelembe véve, hogy a felfutási szakaszban F -  V, a
( 10 ) differenciálegyenletet átrendezve és integrálva a kö
vetkező formában írhatjuk

Az (11) egyenlet integrálását grafikusan végezhetjük el egy

1
---------- -- x
y (* )~ XF

diagram  segítségével. A (11) egyenletből látszik, hogy a 
felfutási idő állandó betáplálási áram esetén annál rövi-
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debb, minél kisebb az üstben lévő LQ kiindulási elegy 
m ennyisége; adott L0 kiindulási elegy mennyiség esetén a 
felfutási idő a betáplálás (F) áramának növelésével csök
kenthető.

A laboratóriumi kísérleti berendezés leírása

A készülék rajza az 5. ábrán  látható. A készülék adagoló
tartályból (1), áram lásszabályozó csapból (2 ), áram lásm é
rőből (3), belsőfűtésű lombikból (4 ), maradékhűtőből (5), 
és desztillátum-hűtőből (6 ) áll.

Folyam atos üzem ben a m aradékot és a desztillátu- 
m ot lom bikba gyűjtjük, m ivel a desztillátum  két fázisra 
válik szét, a két fázist választótölcsérben szétválasztjuk. 
A két fázis összetételét hőm érsékletm érés alapján a fá
zisdiagram ról leolvashatjuk. A m aradék koncentrációját 
tö résm utató  m érés alapján , vagy gázkrom atográfiá i 
m érhetjük.

A számításokhoz az (1) és (2) egyenleteket a fázisszét
válás miatt ki kell egészíteni a fázisszeparátor m érleg
egyenleteivel.
A fázisszeparátor anyagmérlege;

V = L í + L2 (12)

A fázisszeparátor komponensmérlege:

Vy = Lix l + L2x2 ( 1 3 )

A (12) és (13) egyenletben L\ az etil-acetátos fázis, L2 pe
dig a vizes fázis m ennyisége, jc, az etil-acetátos, x 2 pedig 
a vizes fázis koncentrációja.

A felfutási idő méréséhez a (4 ) lom bikba etil-acetáttal 
telített vizet töltünk. A fűtés megkezdésétől mérjük a for
ráspont eléréséhez szükséges felfűtési időt, majd a forrás 
kezdetétől számítva az előírt koncentrációig (hőm érsékle
tig) tartó felfutási időt. A felfutási idő elérésekor a betáp- 
lálási áramot és a fűtést megnöveljük, így folyamatos

üzem re állunk át. Az elvett m aradék koncentrációjának ál
landóságát a hőm érséklet alapján szabályozzuk.

A példaként bem utatott etil-acetát-víz elegyhez hason
lóan egyéb korlátoltan elegyedő rendszerek folyam atos 
üzem ű egyensúlyi desztillációja is számítható. A szám ítá
sokhoz szükséges gőz-folyadék és folyadék-folyadék 
egyensúlyi adatok a [8 - 1 2 ] irodalomban találhatók.

IRODALOM

[1] Smith, S. -  Wilson, L  E.: Trans. Am. Inst. Chem. Engrs. 42, 927 
(1946)

[2] Bejarano, G. G.\ Chem. Eng. Progress. 56, (1) 86 (1960)
[3] Albright, M. A.: Chem. Eng. Progress. 55, (8) 78 (1959)
[4] Edmister, W. C. -  Okamato, K. K. : Petrol. Refiner. 38, (8) 117 

(1959); 38, (9) 271 (1959); 38, (10) 163 (1959)
[5] Holland, H. C. D. -  Davison, D. R. R.\ Petrol. Refiner. 36, (3), 

183(1957); 36, (4), 203 (1957)
[6] Bachelor, J. B.\ Petrol. Refiner. 36, (10) 113 (1957)
[7] Griswold, J. -  Chu, P. L. -  Windsaur, W. 0 Ind. Eng. Chem. 41, 

2352. (1949)
[8] Gmehling, J. -  Onken, U.: Vapour-Liquid Equilibrium Data 

Collection. 1/1. Chemistry Data Series, Dechema, Frankfurt, 1977.
[9] Gmehling, J. -  Onken, U. -  Artl, W.: Vapour-Liquid Equilibrium 

Data Collection. I/la . Chemistry Data Series, Dechema, Frankfurt, 
1981.

[10] Stfrensen, J. M. -Artl, W. : Liquid-Liquid Equilibrium Data 
Collection. V /l. Chemistry Data Series, Dechema, Frankfurt,
1979.

[11] Macedo, E. A. -  Rasmussen, P. : Liquid-Liquid Equilibrium Data 
Collection. V/4. Chemistry Data Series, Dechema, Frankfurt.
1987.

[12] Stephen, H. -  Stephen, T.: Solubilities o f Inorganic and Organic 
Compounds. Vol. 1., 2., Pergamon Press, Oxford, 1963.

Ö S S Z E F O G L A L Á S

M anczinger József-R ezessy G ábor: Folyamatos egyensúlyi 
desztilláció ipari alkalmazása és felfutási idejének számítása

A folyamatos egyensúlyi desztilláció ipari alkalmazhatóságát mu
tatjuk be korlátoltan elegyedő folyadékok desztillációs szétválasztá
sára. Példaként a fermentációs iparban extrakciós oldószerként 
gyakran alkalmazott etil-acetát-víz rendszert választottuk. Az 
extrakció során a fermentlében oldott etil-acetátnak csaknem teljes 
mennyisége egy egyszerű készülékkel, viszonylag kis energia fel- 
használással visszanyerhető. A folyamatos üzemű desztilláció felfu
tási idejének mérésére és számítására alkalmas módszert közöltünk.

[Magy. Kém. Lapja, 56, 234 (2001)]

S U M M A R Y

J. Manczinger-G. Rezessy: Continuous Equilibrium Distillation

Applicability of continuous equilibrium distillation to industrial 
separation of partial miscible solutions is demonstrated on the 
example of ethyl acetate - water system frequently applied as 
solvent in industrial scale fermentation process. Almost all of the 
ethyl acetate solved in the aqueous layer can be recovered using 
relative small energy consumption in a simple apparatus. A 
method for calculating and measuring the start-up period of con
tinuous simple distillation is described.
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Fejezetek a környezeti kémia legújabb eredményeiből
SZERKESZTI: PAPP SÁNDOR

Környezetünk fémionjai változatos szerepben__________

KŐRÖS ENDRE*

Bevezetés

Régóta ismeretes, hogy egyes fémek fontos szerepet töl
tenek be az élő szervezetekben. Évszázadokkal ezelőtt al
kalmaztak már terápiás célokra fémsókat, és kb. 300 év óta 
tudjuk, hogy vasra az emberi szervezetnek elengedhetetle
nül szüksége van. Az utóbbi évtizedekben rendkívül sok is
meretet szereztünk a fémek biológiai rendszerekben való 
viselkedéséről, azok előnyös vagy káros hatásáról. Ennek 
következtében két -  egymástól korábban elég távol álló -  
tudományterület, a szervetlen kém ia és a biokémia kapcso
lata egyre szorosabbá vált és az idők folyamán kialakult egy 
új interdiszciplináris tudományág: a bioszervetlen kémia, 
amely elsősorban azt vizsgálja, hogy milyen a fémion ké
miai környezete a különböző biológiai rendszerekben, ho
gyan változnak meg a fémion ismert kémia tulajdonságai a 
biomolekulákkal való kölcsönhatás következtében, továb
bá, hogy a fémionok milyen hatást fejtenek ki a bio
molekulákra és ez hogyan befolyásolja a biomolekulák 
funkcióit.

A bioszervetlen kém ia egyes vonatkozásai számos tudo
mányággal is (pl. élettan, neurokémia, gyógyszerhatástan, 
genetika, környezeti kémia, biogeokém ia) kapcsolatba ke
rültek.

Jelen közlem ényünkben a környezeti kém iai problé
mákhoz kapcsolódó bioszervetlen kém ia néhány tárgykör
ét mutatjuk be. A környezeti bioszervetlen kém ia m oleku
láris szinten foglalkozik a geológiai és a biológiai környe
zet közötti kapcsolattal. Vizsgálja, hogy milyen kémiai 
mechanizm us útján épülnek be a különböző elem ek (első
sorban a fémek) a biológiai rendszerekbe, hogyan értel
mezhető -  molekuláris szinten -  a m érgező fém eknek az 
élő szervezetekre kifejtett hatása, valam int az önm éregte
lenítés (self-detoxification), vagyis azon folyam atok ös
szessége, am elyek révén a szervezet term észetes úton ha
tástalanítani tudja a mérgező fémeket.

Rövid áttekintés a létfontosságú fémek 
biológiai szerepéről

Jelenlegi ism ereteink szerint m inden élő szervezet szá
m ára tíz fém  (nátrium, kálium , magnézium , kalcium, 
mangán, vas, kobalt, réz, cink és m olibdén) tekinthető 
létfontosságúnak, de egyes fajok esetében más fém (pl. 
króm, nikkel, ón) is tölthet be létfontosságú szerepet. Ha

*ELTE Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, Budapest
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alaposan szem ügyre vesszük a biológiai rendszerek m ű
ködését, akkor arra a m egállapításra juthatunk, hogy a 
fém ionok és a fém kom plexek elsősorban a bioenergia
háztartás szem pontjából fontosak, de egyre több m egfi
gyelés utal arra, hogy szerepük nem alárendelt a geneti
kában, a hom eosztázisban, a m orfogenezisben és az evo
lúcióban.

A fémionok, fémkom plexek és oldhatatlan szervetlen 
vegyületek (bioásványok) az élő szervezetekben igen sok
rétű és alapvetően fontos funkciót látnak el. Ezeket -  a tel
jességre való törekvés nélkül -  az alábbiakban foglaljuk 
össze.
1) A fémet tartalmazó enzimek (a metalloenzimek, vala

m int a fém ion-aktiválta enzimek) számos biokémiai re
akció meggyorsításában játszanak szerepet. így pl. a 
cinkm etalloenzim ek többek között lebontási, valamint 
hidrolites folyam atokat katalizálnak. Vasat, illetve re
zet tartalmazó enzim ek pedig elsősorban bioredoxi- 
reakciókat gyorsítanak meg és hasonló szerepük van a 
m olibdéntartalm ú biorendszereknek is. Ez utóbbiak a 
nitrogén-anyagcserében fontosak, így többek között a 
biológiai nitrogénm egkötésben -  vagyis a légköri nit
rogén am m óniává történő redukciójában. (Ez utóbbit a 
vasat és molibdént tartalmazó enzimrendszer, a nitro- 
genáz katalizálja.)

Az enzimeket aktiváló fémionok közül a magnézium
ion a legfontosabb, amely többek között a fehérjeszin
tézisben és a foszfátanyagcserében részt vevő enzimek 
aktivitását növeli, továbbá szerepe van a sejtm em brá
nok kialakulásában is.

2) Az élő világ egyik legfontosabb folyam atában, a fo 
toszintézisben is je len tős szerephez ju t néhány fém. 
A fotoszintézis fotofizikai lépésében, azaz a fény
energia befogásában egy m agnézium kom plex, a k lo 
rofill vesz részt. Az ezt követő ún. sötétreakciókhoz, 
vagyis a szén-dioxidnak szénhidráttá való átalakulá
sához vas- és réz-, a víznek oxigénné történő oxidá
ciójához pedig m angántartalm ú biokom plexek szük
ségesek.

3) Az oxigénfelvevő, -szállító és -tároló molekulák (he
moglobin, mioglobin) vasat tartalmaznak; néhány ál
lattörzs (pl. puhatestűek, ízeltlábúak) egyedeinek véré
ben pedig egy rézfehérje, a hem ocianin vesz részt az 
oxigén megkötésében és szállításában.

4) Az idegrendszer és az izmok működéséhez szükséges 
energiát a nátrium-, kálium- és a kalcium ionok által lét
rehozott iongradiensek szolgáltatják.
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5) A kalcium ionok ezen túlm enően számos gerjesztési és 
szabályozási folyam atban játszanak szerepet, továbbá 
ennek az ionnak fontos szerepe van a véralvadásban is.

6 ) Egyes szervetlen szilárd vegyületek egyrészt alkotói az 
élő szervezetek külső és belső szilárd vázának (C aC 03, 
S i0 2, Ca5(P 0 4)30 H , másrészt egyes bioérzékelő rend
szereknek fontos komponensei. így pl. a kalcium-karbo
nát kristálykák az egyensúly-, a magnetit (Fe30 4) apró 
szemcséi a mágneses tér-, a bárium-szulfát pedig a gravi
tációérzékelésben játszik szerepet az élő szervezetekben.

A fémtoxicitás molekuláris mechanizmusa

A m érgező anyagok károsítják a biológiai rendszereket, 
zavart okoznak biokémiai folyam atokban és ezek igen sú
lyos következm ényekkel járhatnak. A mérgező anyagok 
köre igen széles; szerves vegyületek, fémek, fém or
ganikus vegyületek, oldószerek, gőzök, növényi és állati 
eredetű anyagok között egyaránt találunk mérgező hatású- 
akat. Az emberi szervezet m inden részét károsíthatják a 
mérgező anyagok. így a légzőszerveket a gázok (pl. klór, 
nitrogén-oxidok), a központi idegrendszert a szerves fosz- 
forvegyületeket tartalmazó rovarirtószerek és az ideggá
zok tám adják meg. A máj és a vese különösen „sebezhe
tő” pontja a szervezetnek. A m érgező anyagok azon túl
menően, hogy súlyos betegséget, esetleg halált okozhat
nak, m utagenezist (a DNS összetételének megváltozását) 
és teratogenezist (torzfejlődést) is előidézhetnek.

A fémek m érgező hatása, azok kém iai minőségén kívül, 
nagyon függ koncentrációjuktól és attól, hogy milyen ké
miai formában vannak jelen, továbbá a fém bioabszorp
ciójának mértékétől, a szervezetben való eloszlásától és a 
kiürüléstől. Fontos tényező továbbá az is, hogy a mérgező 
anyagot is érintő biokémiai átalakulások milyen sebesség
gel játszódnak le.

A fémtoxicitás kém iai m echanizm usa igen összetett és 
sok vonatkozásban ma még részleteibe fel nem tárt folya
matok sorozata. Azt azonban m ár tudjuk, hogy a fémek- 
előidézte mérgezésben az alább tárgyalandó kémiai folya
matok valam elyikének biztosan fontos szerep jut.
1) Komplexképzés. A fém ionok nagy stabilitású kom ple

xet képezhetnek a fehérje-, illetve az enzimm olekulák 
olyan funkciós csoportjaival, am elyek egyes biokémiai 
folyam atokban fontos szerepet játszanak.

A toxikus fém ionok és a fehérjem olekulák közötti 
kö lcsönhatásra a leg fon tosabb  példa a fehérjék  
szulfhidril(-SH)csoportjának blokkolása. A szulfhid- 
rilcsoportok ugyanis fontos szerepet já tszanak egyes 
redoxireakciókban és ennek kapcsán diszulfidhidak 
alakulnak ki:

2 -SH ^  -S-S- + 2 H+ + 2 e'.
Ezek igen jelentősek a fehérjék harmadlagos szerkeze
tének kialakításában, valamint befolyásolhatják egyes 
enzimek aktivitását. A szulfhidrilcsoportokat elsősor
ban egyes nehézfém ionok (higany, ólom, kadmium) 
blokkolják. Az ólomm érgezés egyik jellem ző szimptó- 
mája a vérszegénység, amely a porfirin-anyagcserében 
bekövetkező rendellenesség következménye. Az ólom 

ionok ugyanis a hem oglobin bioszintézisének több lé
pését is gátolják azáltal, hogy egyes enzimek aktivitását 
jelentősen lecsökkentik. Ezen enzim ek közé tartozik 
egyrészt a 8 -aminolevulinsav (ALA) dehidráz enzim, 
amely katalizálja az ALA átalakulását porfobilinogén- 
né, azaz nyílt szénláncú vegyületből gyűrűs vegyület 
képződését, valamint a ferrokelatáz enzim, amely a 
vas(II)ionnak a porfiringyűrűbe való beépülését segíti 
elő. Az ólomionok ezenkívül m ég más enzimeknek is 
inhibitorai, így többek között az acetilkolin észteráznak, 
a savas, valamint a lúgos foszfatáznak, az ATP-áznak, a 
szénsav anhidráznak, a fruk tóz-l,6 -difoszfatáznak és a 
glutamát dehidrogenáznak. Az ólommérgezés követ
keztében tehát zavarok keletkezhetnek az ingervezetés
ben, továbbá a foszfát- és a glükózanyagcserében is.

A szerves ólom vegyületek közül em lítést érdem el a 
kopogásgátlóként használt ólom -tetraetil. Ez a vegyü
let egyrészt az égési folyam atok során, m ásrészt a szer
vezeten belül részben szervetlen ólom vegyületekké 
alakul át. Az ólom -tetraetil a porfirin-anyagcserét nem 
befolyásolja olyan m értékben, m int az ólomionok, 
azonban ez utóbbiaknál jelentősebb m értékben halm o
zódik fel az idegszövetekben.

2) Fémioncsere. Az enzim aktivitás szem pontjából lénye
ges fém iont a ■toxikus fémion kiszoríthatja az enzim ak
tív helyéről. Ilyen típusú reakcióra számos példa hoz
ható fel. Egyik igen súlyos következm ényekkel járó  ki- 
szorításos reakció az, am elynek során az alum ínium io
nok a m agnézium aktiválta enzim ekben a m agnézium 
ionok helyére lépnek,

M gE + Al3* ->  A1E + M g2*.
A fém ion-kiszorítási reakció következtében az en

zimaktivitás jelentősen csökken és ez többek között azt 
eredm ényezi, hogy zavarok keletkeznek a foszfát
anyagcserében. Ezzel m agyarázható, hogy az alumíni- 
umtoxicitás egyik szim ptóm ája az oszteom alácia (a 
csontlágyulás). A berillium -előidézte mérgezés is a 
fentihez hasonló kiszorítási reakció következm énye. A 
berillium ionok ugyanis sokkal erősebben kötődnek az 
enzim aktív helyén lévő, koordinációra képes csopor
tokhoz, m int a magnézium ionok, és ennek következté
ben gátolják többek között a foszfoglutam utáz, a lúgos 
foszfatáz és a Na/K-ATP-áz működését.

3) Kompetíciós reakció. Az enzim  aktív helyét kom petí
ciós reakcióban toxikus fém  foglalja el. A kom petíciós 
reakció során is egy, az enzim  m űködését gátló fémion 
épül be az enzim  aktív centrum ába. Az aktív helyért 
egy létfontosságú fém ion (pl. a cinkion) és egy toxikus 
fém ion (pl. a kadm ium ion) verseng és végül a gyorsab
ban beépülő és erősebb kötést létesítő -  de az enzim ak
tivitást jelentősen csökkentő -  fém ion válik az enzim 
integráns részévé:

E + Zn2* + Cd2* ->  CdE + Zn2*.
A kadm ium toxicitás többek között rendkívüli csont

törékenységben (itai-itai kór) nyilvánul meg. A kadmi- 
umionok az alkáli foszfatáz, az alkohol dehidrogenáz, 
a szénsav anhidráz, a dipeptidáz, az aldoláz, a kataláz 
és a lipáz inhibitorai.
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4) Ioncsatom án  keresztü l tö rtén ő  bejutás. Erre a m echa
nizm usra a legjobb példa a tallium (I)ionok előidézte 
mérgezés. A tallium (I)ion, am elynek m érete (159 pm) 
alig tér el a biológiai rendszerekben igen fontos szere
pet já tszó  káliumion méretétől (151 pm), a kálium pum 
pa segítségével a sejtm em brán kálium csatom áján ke
resztü l be tud ju tn i a sejtbe, ahol egyes b io 
m olekulákkal kapcsolatba lép. Ennek eredm ényekép
pen bénulás és súlyos érzékszervi zavarok léphetnek 
fel. A tallium mérgezés első jelei a bél- és gyomorhurut, 
valam int a hajhullás. M egállap íto tták , hogy a 
tallium (I)ionok egy nagyon fontos biokémiai folyam a
tot, az oxidatív foszforilációt gátolják.

Említésre méltó még egy másik, az ioncsatornán a 
sejtbe kerülő ion, a lítiumion. Ez az ion kis mennyiség
ben, szigorúan ellenőrzött körülm ények között a szer
vezetbe ju ttatva igen jelentős pszichoterápiás gyógy
szer: alkalm as a m ániás-depressziós elmebaj kezelésé
re. Ellenőrizetlenül és nagyobb m ennyiségben a szer
vezetbe kerülve azonban biofoszfátokhoz kapcsolódva 
zavart okoz az ionpumpák m űködésében és ennek kö
vetkeztében a nátrium, a kálium  és a kalcium  anyagcse
réjében.

5) Fém ion-indukálta konform ációváltozás. Egyes fémio
nok hatására megváltozhat egyes biom olekulák aktív -  
a biológiai funkció szem pontjából legelőnyösebb -  
konformációja.

A konform ációváltozás is súlyos következm ények
kel já rh a t. A hhoz ugyanis, hogy az egyes b io 
m olekulák (fehérjék, polinukleotidek), valam int a 
m em bránok biológiai funkciójukat el tudják látni, 
m eghatározott térbeli felépítéssel kell rendelkezniük. 
Egyes fém ionok ezt a szerkezetet stabilizálják, míg 
m ások a szerkezetet olyan módon befolyásolják, hogy 
a biom olekula a funkcióját nem tudja ellátni. A 
polinukleotidok egyike -  a DNS -  tárolja a genetikai 
inform ációt és ennél fogva nem kívánatos konform á
ció-változásának igen súlyos következm ényei lehet
nek (pl. rák kifejlődése, születési rendellenességek). 
Néhány fém ion (kadm ium , berillium , higany) eseté
ben m utattak ki ilyen hatást.

6) H idrofil —> lipofil átalakulás. Bizonyos körülmények 
között a hidrofil fémionból lipofil tulajdonságú m ole
kula képződhet. Az ilyen típusú átalakulásra a higany 
példája a legszemléletesebb. Az előzőekben már em lí
tettük, hogy a higany(II)ionok számos enzim m űködé
sét gátolják és toxicitásuk elsősorban ezzel m agyaráz
ható. A környezetbe ju to tt higanyionok baktériumok 
hatására metilálódhatnak és m etilhigany-vegyületek 
képződhetnek -  elsősorban m etilh igany-klorid  
(C H 3H gCl). Ez a kém iai átalakulás a higany 
oldékonysági viszonyait alapvetően megváltoztatja. A 
higany(II)ion hidrofil tulajdonságú, a nem ionos m etil
higany-klorid pedig lipofil term észetű molekula. Ez 
utóbbi a sejt-mem bránon keresztül könnyen be tud ju t
ni a sejt belsejébe, a hidrofil higany(II)ionok bejutása a 
sejtbe azonban erősen gátolt. Ezen túlm enően a m etil
higany-klorid át tud haladni a vér-agy gáton és súlyo
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san károsítja az agysejteket és ezáltal a központi ideg- 
rendszert. Továbbá a metilhigany könnyen keresztül 
tud hatolni a méhlepényen és károsíthatja a magzatot.

A fentihez valam ennyire hasonló átalakulással m a
gyarázható az alum ínium -toxicitás azon fajtája, am ely
nek eredm ényeképpen alakul ki a dialízisdem encia, 
egyfajta agyi károsodás, am ely elsősorban vesedi
alízisnek alávetett szem élyeknél fordul elő. Az alum í
niumionok nem  tudnak az agyba bejutni, mivel ezt a 
vér-agy gát megakadályozza, azonban kötődni tudnak 
ahhoz a fehérjéhez -  a transzferrinhez -  , am ely a va
sat az agysejtekhez szállítja. Ennek következtében a 
transzferrin „segítségével” kerülnek az agyba. Em lítés
re méltó m egfigyelés az, hogy az alum ínium ionok még 
akkor is be tudnak épülni a transzferrinbe, ha az már 
vassal telített.

7) O x idatív  tu la jdonságú  fém ion ok  e lő id éz te  káros h a tá 
sok. Példaképpen em líthető a krom átion, am ely egyi
ke a potenciális rákkeltő  anyagoknak. A krom átion át 
tud ju tn i a sejtm em bránon, bekerülhet a sejtm agba és 
erős oxidatív hatása révén genetikailag fontos kom po
nenseket károsíthat. Az oxidációs reakciók során kép
ződő gyökök ugyanis reakcióba léphetnek a DNS m o
lekulával és ennek eredm ényeképpen kötések szakad
hatnak fel, valam int keresztkötések alakulhatnak ki. 
M indezek hibás génexpresszióhoz vezethetnek. A 
krom átion redukciója során képződött króm (III)- 
ionok pedig nagyon erősen kötődnek a DNS foszfát
csoportjaihoz és ennek is lehetnek genetikai követ
kezm ényei.

A természetes detoxifikáció kémiai mechanizmusa

A toxikus fém eket az élő  szervezetekből különböző 
kom plexképző vegyületek segítségével részben, vagy 
teljes m értékben el lehet távolítani. Ezt a kelátterápiának 
nevezett beavatkozást ma m ár igen kiterjedten alkalm az
zák nem csak a toxikus fém ek esetében, hanem  azokban 
az esetekben is, am ikor radioaktív izotópok (pl. stronci- 
um-90, cézium -137) kerülnek a szervezetbe. A kelát- 
terápiás m ódszereket ebben közlem ényben nem ism er
tetjük. Tárgyaljuk azonban azokat a védekező m echaniz
musokat, am elyeket az em beri, az állati és a növényi 
szervezetek fejlesztettek ki, hogy a szervezetükbe beke
rülő m érgező fém eket hatástalanítani tudják. A védekező 
m echanizm usok kém iai szem pontból vizsgálva igen sok
félék lehetnek és hatékonyságuk széles határok között 
változik. A legfontosabbak a következők: a toxikus fém 
ion a) kötődése speciális fehérjékhez; b) átalakulása illé
kony vegyületté; c) beépülése szilárd m átrixba (zárvány
képződés).
a) A védekező mechanizm usok közül a legfontosabb a to 

xikus fém ionoknak a m etallotionein  feh érjéhez való  kö
tődése  és ezen az úton történő hatástalanításuk. A me- 
tallotioneinek kis m olekulatöm egű ( - 1 0 0 0 0  dalton) fe
hérjék, am elyek igen sok, nehézfém ionok megkötésére 
alkalmas szulfhidrilcsoportot (vagyis sok ciszteint) tar
talmaznak. Elsősorban a májban és a vesében fordul
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nak elő, de m egtalálhatók a hasnyálm irigyben és a bél
rendszerben is. A m etallotioneinek bioszintézisét egyes 
nehézfém ionok hom eosztatikusan szabályozzák; a 
szervezetbe ju tó  nehézfém ionok (elsősorban a kadmi- 
um és a higany, de a cink és a réz is) indukálják a me- 
tallotionein szintézist.

A növényekben a m érgező nehézfém ek detoxi- 
fikálásában -  genetikai szabályozás alatt nem álló -  
fitokeletinok vesznek részt. Á ltalános képletük 

(-G lu-Cys)n-Gly (n = 3, 5, 6  és 7).
A m olekulájukban lévő cisztein  (Cys) am inosav- 
m aradék m iatt igen sok, nehézfém m egkötő -SH cso
portot tartalm aznak. A fitokelatinok bioszintézisét 
néhány fém ion -  elsősorban a kadm ium -, a higany- 
és az ólom ion -  indukálja. Ezen ionok távollétében a 
növényi sejtkultúrákban fitokelatinokat nem  lehet k i
m utatni.

b) A detoxifikáció egyik további -  de nem  túl hatékony 
-  term észetes útja a toxikus fém ekn ek  a szervezetből 
való eltávozása kipárolgás révén. A m ár em lített, 
rendkívül toxikus m etil-higany-klorid  további bio- 
m etilációja során a könnyen párolgó dim etil-higany 
[(CH 3)2Hg] képződik, am ely a szervezetből a bőrön 
és tüdőn keresztül távozik el. H asonló folyam at já t
szódik le a szelén esetében is, m ivel bizonyos körül
m ények között a különböző szelénvegyületekből az 
igen illékony és rendkívül kellem etlen szagú dim etil- 
szelén képződik.

A fém eknek és a félfém eknek csak igen kis csoport
ja  tud metilálódni biológiai körülm ények között, a fen
tebb említetteken kívül a tellúr, az ólom, az ón, az ar
zén és a tallium.

c) Egyes fémionok az élő szervezetben szilárd fázisba be
épülve is detoxifikálódhatnak. M egfigyelték ugyanis 
azt, hogy am ennyiben a szervezetbe kis m ennyiségű 
ólom kerül, a vesetubulusokban apró szemcsék je len 
nek meg, am elyekben az ólom tartalom  3-4 nagyság
renddel nagyobb, m int am ennyi a normál ólomszint a 
vesében (0,01 ppm  helyett 60 ppm). Az apró szemcsék 
az ólmon kívül kalcium ot, cinket, glikogént és külön
böző fehérjéket tartalmaznak.

A fentiekben néhány olyan tém akört tárgyaltunk, 
am elyek a környezeti bioszervetlen kém ia területén 
dolgozó kutatók tevékenységének előterében állnak és 
egyben szélesebb körben is érdeklődésre tarthatnak 
számot. Elsősorban azt kívántuk bem utatni, hogy az el

m últ évtizedek során az élő szervezetekben lejátszódó 
folyam atok m olekuláris m echanizm usának m egism e
résében milyen jelentős előrehaladás történt. Ezt bizo
nyítja az alábbiakban felsorolt ajánlott külföldi iroda
lom is.
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Ö S S Z E F O G L A L Á S

Kőrös Endre: Környezetünk fémionjai változatos szerepben

A cikkben rövid áttekintést adunk a létfontosságú fémek szere
péről a biokatalízisben, a bioenergia tárolásában, a szabályozási 
folyamatokban és a bioásványok képzó'désében. Ezután tárgyal
juk a fémtoxicitás molekuláris alapjait, majd áttekintést adunk a 
természetes úton megvalósuló detoxifikációs folyamatokról.

[Magy. Kém. Lapja, 56, 238 (2001)]

S U M M A R Y

E. Kőrös: Various Roles of Metal Ions of the Human 
Enviroment

A brief survey is offered of the roles of life essential metals in bio
catalysis, bioenergetics, control processes, and in the formation of 
biominerals. Then the molecular bases of metal-induced toxicity 
and those of natural detoxification processes are discussed.

S y e n d e . . .  S f e m C e . . .  S f e m C e . , .

Klímaváltozási adó 
az Egyesült Királyságban

Március elején az Egyesült Királyság 
Vegyipari Szövetsége, valamint a Környe
zetvédelmi, Szállítási és Regionális Mi

nisztérium klímaváltozási megállapodást 
írtak alá. Eszerint az ipar egyetért a széne
misszió stabil (>1 Mt/év) csökkentésével 
és az energiahatékonyság növelésével a 
következő tíz évben. Közbenső célokat is 
felállítottak és a folyamatot kétévenként, 
először 2002-ben ellenőrzik. Viszonzás

képpen a vegyipari társaságok 80%-os 
visszatérítést kapnak az EU Bizottsága 
által jóváhagyott és 2 0 0 1 . április 1-jétől 
hatályba lépett klímaváltozási adóból. 
(Forrás: European Chemical News, 26 
February-4 March 2001. p. 36., Chemical 
Week, April 18, 2001. p. 10.)
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Vélemények, válaszok, vita

Szántay Csaba akadémikus kritikája

Szántay Csaba akadémikus szerkesztőségünknek küldött levelében kifogásolta, hogy a szerkesztőség Nemes András „A Cavinton és a 
vinkamin-származékok ipari alkalmazásának története” című közleménye [Magy. Kém. Lapja, 56, 125 (2001)] irodalomjegyzékét ter
jedelemhiányra való hivatkozással nem közölte. A szerkesztőség azzal a megjegyzéssel közli pótlólag a szóban forgó irodalomje
gyzéket, hogy a döntést semmi esetre sem szakmai okok, hanem a kínzó terjedelemhiány indokolta.

Egyúttal elnézést kérünk mind az olvasóktól, mind a szerzőtől.
A szerkesztőség
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HAZAI KÉMIAI KUTATÁSI TÉMÁK, 
KUTATÓHELYEK, ISKOLÁK,
MŰHELYEK ÉS INTÉZMÉNYEK________________

SZERKESZTI: KEGLEVICH GYÖRGY ÉS 
KÖRTVÉLYESSY GYULA

H eterociklusos kémiai kutatások
HAJÓS GYÖRGY*

Az MTA Kémiai Kutatóközpont Kémiai 
Intézetében (régi nevén 1998-ig: az MTA 
Központi Kémiai Kutató Intézetben) a he
terociklusos kémiai kutatások az Intézet 
megalakulása (1954) körüli időkre tekinte
nek vissza. Az akkor létesült Szerves Re
akciómechanizmus Kutatócsoport első ve
zetője Oláh György volt, 1957-ben jött lét
re Messmer András irányításával a Szerves 
Reakciómechanizmus és Analitikai Kuta
tócsoport, amely 1970-ben Szerves Szinte
tikus és Reakciómechanizmus névvel osz
tállyá szerveződött. A heterociklusos kémi
ai kutatások e szervezeti egységen belül 
egyre nagyobb hangsúlyt kaptak. 1984-ben 
már külön Heterociklusos Kémiai Kutató- 
csoport jött létre, mely kutatóegység 1993 
óta a 10 fő létszámot elérve Heterociklusos 
Kémiai Osztály néven működik.

Az elmúlt 15 évben 3 diplomamunka, 7 
egyetemi doktori disszertáció, 5 kandidátu
si értekezés és egy akadémiai doktori disz- 
szertáció született e területről. Az Osztály 
kutatási tevékenységében a 90-es évektől 
egyre nagyobb jelentőséget nyert az egye
temekkel közös doktorandusz-képzés: ku
tatási témáinkat az ELTE TTK és a Debre
ceni Tudományegyetem akkreditálta, így e 
program keretében a hallgatók osztályun
kon végzik kísérleti munkájukat. Jelenleg 
az Osztály teljes létszáma 11.

Az Osztály működésének alapját - össz
hangban a Kémiai Intézet irányelveivel -  a 
tudományos kutatómunka jelenti. Emellett, 
a teljes működésnek mintegy 30 %-ban, 
külső megbízók részére szerződéses mun-

* MTA Kémiai Kutatóközpont, Budapest

kákát is végzünk. Ezek legnagyobb rész
ben bonyolultabb szerves molekulák előál
lítása, illetve néhány, a kutatási gyakorla
tunkban előforduló intermedier 100 -  500 
g tételű előállítása.

Jelenlegi kutatómunkánk az alábbi té
materületekre terjed ki:

N-heteroaromás rendszerek szelektív 
alkilezése

Kísérletileg kimutattuk, hogy a tctrazolo- 
piridin (1) alkilezésekor az 1-alkil szubszti- 
tuált só (2 ) képződik fó'termékként, melyet 
kis mennyiségű 2-alkil izomer (3) jelenléte 
kísér. Érdekes módon a harmadik lehetséges 
izomer (4) egyáltalán nem képződik. E sze
lektivitásra a nitrogénatomok elektronsűrűsé
gének számításával, valamint elektrosztati
kus potenciáltérképek meghatározásával ki
elégítő magyarázatot találtunk [1] (1. ábra).

A A
2 3 4

I. ábra. N-heteroaromás rendszerek 
szelektív alkilezése

Új vegyértékizomerizációk 
tanulmányozása

Legutóbbi kutatásaink során [2] kitűnt, 
hogy hídfő-nitrogén tartalmú kondenzált v- 
triazóliumsók (pl. 5) egyensúlyt képeznek a

Hitelbank azzal a céllal hozta létre a díjat, 
hogy évente, a névadó születésnapján, ja
nuár 30-án ismerjék el egy-egy fővárosi és 
vidéki gazdasági vezető munkáját.

gyűrűfelnyílással létrejövő diaza-allénium 
vegyületekkel (pl. 6 ). Ezen aktív intermedi
erek újabb gyűrűzáródásra képesek, így pl. 
a 6a rotamerből a 7 pirazinil-indazol, a 6 b 
rotamerből pedig a 8  pirazolo-pirazin kép
ződése könnyen értelmezhető (2. ábra).

2. ábra. Új vegyértékizomerizációk 
kondenzált triazóliumsókkal

Új policiklusos potenciálisan 
antivirális vegyületek szintézise

A  Pd(0)-katalizált un. Suzuki-kapcsolás 
alkalmazása többszörösen kondenzált hete- 
rociklusok előállítására új lehetőségeket 
tár fel potenciálisan antivirális hatású ve
gyületek szintézisére. Egyik ilyen irányú 
eredményünket mutatja be a 3. ábra. 3- 
izokinolil-triflátból (9) megfelelő szub- 
sztituenseket tartalmazó fenil-boronsavval 
-  Pd-katalizátor segítségével -  több lépés
ben a 3-(o-azido-fenil)-izokinolint (10) 
nyertük, mely hevítésével (nitrén képződé
sén keresztül) az interkaláló sajátságot mu
tató indazolo-izokinolin ( 11) képződik, 
mely jelentős reverz transzkriptáz-gátlást 
mutatott [3].

9 10 11

3. ábra. Egy új policiklusos potenciálisan 
antivirális vegyület szintézise

Kondenzált piridazin-rendszerek vizsgálata

A  12 triciklusos, kondenzált furánsó nukle- 
ofil reagensekkel gyűrűtranszformációs át
alakulásokban vehet részt. Különösen érde
kes eredményekhez vezetett a metil-hidra- 
zinnal végzett átalakítás, mely a 13 ikeriont 
szolgáltatta [4]. E vegyület kitűnő kiindulá
si anyagként szolgál számos továbbalakítás-
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MeI

A
12 13

4. ábra. Ikerionos kondenzált piridazin-szár- 
mazék képződése

hoz, így például legutóbb stabilis gyökka
tion előállítását tette lehetó'vé [5] (4. ábra).

Azolil-diének cikloaddíciójának 
tanulmányozása

Kiterjedt vizsgálatokat folytatunk hetaril 
oldalláncot tartalmazó diének (14) cikload- 
díciós átalakításainak feltárására [6 ]. így 
például N-fenil-maleinimiddel részlege
sen telített izoindol-dion (15), tetrazinnal -  
inverz elektronigényű Diels-Alder-reak- 
cióban -  hetaril-etenil-piridazin (16), ari- 
laziddal pedig hetaril-etenil-v-triazol (17) 
keletkezik (5. ábra).
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Hajós György: Heterociklusos kémiai 
kutatások

A jelen összefoglaló röviden áttekinti az 
MTA KKKI-ban végzett heterociklusos ké

ben. Jelenleg még egy műszakban dolgoz
nak, mind bérmunkát, mind saját termék 
gyártást végeznek.

Shell Hungary Rt.

121 kutat üzemeltet a cég Magyarorszá
gon, ez 2 1 %-os piaci részesedést jelent (a 
MOL-nak 420, az OMV-nek 116 kútja 
van). Idén további 5-6 új töltőállomás 
megnyitása várható. Kapitány István, el
nök-vezérigazgató szerint az üzemanyag 
szolgáltatás önmagában is nyereséges egy 
bizonyos számú kút felett, de természete
sen a kiegészítő szolgáltatások nyeresége 
is igen fontos.

Hazai üzemanyag forgalom

91-es oktánszámú benzinből 2 0 0 0 -ben 
210 (1999-ben 254) millió liter, a 95-ösből

mia múltját, valamint a jelen kutatás sze
mélyi és működési szerkezetét. Ez utóbbi 
vonatkozásban kiemelendő, hogy egyre 
nagyobb hangsúlyt kap az egyetemekkel 
közösen szervezett posztgraduális képzés. 
A kutatási tematika 5 tématerületre csopor
tosítható: szelektív alkilezések, vegyérték- 
izomerizációk, potenciálisan antivirális ve- 
gyületek, kondenzált piridazinok, valamint 
azolil-diének.

[Magy. Kém. Lapja, 56, 243 (2001)] 

S U M M A R Y

Gy. Hajós: Research in the Area of 
Heterocyclic Chemistry

The present review gives a survey on the 
history of the heterocyclic research at the 
Institute of Chemistry, Chemical Research 
Center, HAS, and provides information on 
the present personal and operational struc
ture of the research activity. In this latter 
context the increasing importance of the 
post-gradual training joint to universities 
has been emphasised. The research topics 
are classified as selective alkylations, 
valence bond isomerisations, potentially 
antiviral compounds, fused pyridazines, 
and azolyldienes.

1 115 (1 032) millió, a szuperből pedig 
278,4 (313,6) millió liter fogyott. A gáz
olaj mennyisége is kis mértékben csök
kent: 1 035 millió liter (1999-ben 1 054 
millió).

BorsodChem Rt.

A Magyar Innovációs Alapítvány idei „In
novációs Nagydíj” pályázatán a Környe
zetvédelmi Minisztérium díját a BC Rt. 
nyerte el egy veszélyes hulladék kezelési 
technológiájáért. A klóralkáli elektrolízis 
során képződött termékekbe (pl. lúg, hid
rogén stb.) igen kis mennyiségű higany ke
rül tovább. Ezt speciális aktív szénen kötik 
meg. A kimerült szén -  melyen szulfid for
májában kötődik meg a higany -  veszélyes 
hulladék. Kezelése 20 éves probléma. A ki
fejlesztett eljárással 400 tonna veszélyes 
hulladékot ártalmatlanítottak, 18,4 t hi
ganyt nyertek vissza. Az eljárás 10 MFt-ba 
került, csupán a visszanyert higany értéke 
22 MFt.

1996-2000 között 6,3 milliárd forintot 
költöttek a biztonságtechnikai helyzet javí
tására. Ennek eredményeként is az elmúlt 
négy évben az 1 0 0 0  munkavállalóra eső

HÍREK, ADATOK, INFORMÁCIÓK
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foglalkoztatási balesetek száma kisebb, 
mint a német vegyipari átlag. Az Országos 
és Megyei Katasztrófavédelem és a tűzol
tóság szakemberei márciusban egy átfogó 
ellenőrzésen lényeges hiányosságot nem 
tapasztaltak.

Budapesti Vegyiművek Rt.

Az április eleji helyzet szerint még hatezer 
tonna hulladék vár megsemmisítésre 
Garéban, amint az Túri-Kovács Béla mi

niszter látogatása nyomán kiderült. A ter
vek szerint a hulladék egy részét Dorogon 
az Égetőműben égetnék el.

Győri Hulladékégető Kft.

Felmérést végeztek osztrák és német szak
emberek két napon keresztül és megállapí
tották, hogy valamennyi kibocsátási érték 
megfelel az EU előírásoknak. Ellenőrizték 
a hulladék feldolgozási folyamat teljes lán
colatát is.

A kémiai biztonságról szó ló  XXV. törvény végrehajtási 
rendeletéiről (25/2000 é s  26/2000 EüM-SZCSM 
együttes rendeletek)

A kémiai biztonságról szóló XXV. törvény 
II. fejezete rendelkezik az anyagok és ké
szítmények emberre és környezetre való 
veszélyességének meghatározásáról, a ve
szély azonosításáról. A veszély egyik for
mája, amikor a kémiai anyag a munkahelyi 
légtérbe kerül és belélegzéskor károsítja a 
munkavállalót.

A 25/2000 (IX. 30, MK 2000/99. szám) 
EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahe
lyek kémiai biztonságáról rendelkezik. A 
rendelet hatálya a szervezett munkavég
zésben foglalkoztatott és a munkavégzés 
hatókörében tartózkodó személyekre terjed 
ki. A rendelet nemcsak az expozíció fogal
mát határozza meg, hanem utal az expozí
ció becslésére és a munkakörnyezeti moni
torozásra, ennek keretében két MSZ EN 
szabvány (684 és 482) figyelembe vételét 
teszi szükségessé. A munkakörnyezeti mo
nitorozás a munkahelyi légtérben a veszé
lyes anyag koncentrációjának időszakos 
vagy folyamatos méréssel történő megha
tározása. Mindezzel függ össze a kockázat 
értékelés, amely az expozíció okozta hatás 
összehasonlítása a méréssel vagy becslés
sel nyert expozíció küszöbkoncentrációjá
val a determinisztikus anyagok esetén, ill. 
a 10 mikrorizikót jelentő ún. eltűrhető koc
kázati szinttel sztochasztikus anyagoknál. 
A munkahelyi légtér veszélyes anyag kon
centrációját továbbra is az ÁK, CK, MK 
értékekkel adhatjuk meg, mint az MSZ 
21.461-1, ill. -2 magyar szabványokban 
volt. Most a rendelet mellékletei tartalmaz
zák 331 anyag légtér koncentrációját, vala
mint a szálló porok, az azbeszt és egyes 
anyagok csúcskoncentráció értékeit, ezzel 
hatálytalanítva a korábbi Magyar Szabvá
nyokat.

A rendelet megadja a foglalkozási vegyi 
expozíció esetén vizsgálandó biológiai ex
pozíciós mutatók határértékeit vérben, vi-

zeletben, például:
- anilinnál - p-amino-fenolra (1 0  mg/g 
kreatinin),
- fenolnál -  fenolra (300 mg/g kreatinin),
- toluolnál - o-krezolra (1 mg/g kreatinin).

Az új előírások rögzítik a munkaadók fel
adatait és kötelmeit is. A munkahelyi expo
zíciót 2 0 0 2 . január 1 -jétől csak akkreditált 
laboratóriumok mérhetik. A munkavállaló 
munkahelyi expozíciójára vonatkozó adato
kat 10 évig meg kell őrizni. Veszélyes anya
gok használata esetén a munkaidő 8 óra/nap, 
5 nap/hét, 240 műszak/év lehet legfeljebb. 
Túlmunka nem rendelhető el. Intézkedési 
tervet kell készíteni üzemzavar, veszély- 
helyzetek kezelésére. A munkaadó köteles a 
munkavállalót többletterhelés esetén tájé
koztatni. A munkahelyeken figyelmeztető 
és tájékoztató jelzéseket is el kell helyezni a 
mentést és a menekülést illetően. A rendelet 
már 200 1 . január 1-jétől hatályos.

A 26/2000 (IX. 30, MK 2000/99. szám) 
EüM-SZCSM együttes rendelet a foglalko
zási eredetű rákkeltő anyagok elleni véde
kezésről és az általuk okozott egészségká
rosodások megelőzéséről rendelkezik. A 
rendelet mellékletében 83 oldalon felsorolt 
anyagok a rendelet szempontjából a rák
keltő anyagok (nagyon nehézkes a kezelé
se), ill. a rendelkezés még szól bizonyos el
járások anyagairól, valamint a különböző 
keményfa porokról (bükk, tölgy stb.). Itt 
csak egyféle határértékről beszélünk, ez az 
eltűrhető legmagasabb munkatér szen- 
nyezettségi szint (MK, mg/mJ). Az eltűrhe
tő szennyezettség az a koncentráció, 
amelyben a rákkeltő anyag okozta dagana
tos megbetegedés kockázata valószínűleg 
nem nagyobb, mint 1 0 5 (1 0  mikrorizikó).

A munkáltatónak kötelezettsége, hogy 
kockázatbecslést végezzen az alábbiak 
szerint:

Környezetvédelmi piac

Mintegy kétezer cég működik itthon a kör
nyezetvédelemben és kb. 100 mrd forint 
forgalmat bonyolítanak. Az ágazat jelentős 
piaci lehetőségekkel bír, jelentette ki Szé
kely Anna, a Környezetvédelmi Szolgálta
tók és Gyártók Szövetségének elnöke, hi
szen az EU csatlakozáshoz mintegy 2 500 
milliárdnyi környezetvédelmi befektetés 
szükséges.

K. Gy.

a) a veszély azonosítása,
b) expozíció - hatás összefüggés elemzése,
c) expozíció becslés,
d) kockázatértékelés.

A kockázatbecslést kétévente meg kell is
mételni.

Az expozíciós koncentráció határértéket 
meghaladó növekedése esetén egyéni vé
dőeszköz biztosítandó, ill. a megfelelő 
műszaki intézkedéseket kell foganatosíta
ni, mint pl. zárt rendszer, megfelelő lég
technika, figyelmeztető és biztonsági jel
zések, rákkeltő anyag közömbösítése, ha
tástalanítása (ha lehetséges). A dolgozót 
érő expozíciót becsülni és írásban doku
mentálni kell.

A szabadtéri munkavégzés esetén törté
nő expozíciót kétévente becsülni vagy 
meghatározni szükséges. A munkaidő 8 
óra/nap, 5 nap/hét, 240 műszak/év lehet 
legfeljebb. Túlmunka nem rendelhető el. A 
munkaadó köteles a munkavállalót írásban 
tájékoztatni a rákkeltő anyaggal történő 
foglalkoztatásról. Ha a foglalkozás-egész
ségügyi szolgálat a munkavállalót rákkeltő 
hatású anyagra fogékonynak véleményezi, 
a dolgozó nem foglalkoztatható rákkeltő 
anyaggal. Kötelező a rendkívüli helyzetek, 
előre nem látható események megfelelő 
kezelése, be gyakoroltatása évente leg
alább egyszer. A személyi higiéné, egyéni 
védelem fokozott jelentőségű. Külön feke
te-fehér rendszerű öltöző, mosdó, zuhany
zó, WC, tartózkodó biztosítandó. A rákkel
tő anyagot tartalmazó tartály, csomag, be
rendezés külön jelölendő. A rákkeltő 
anyaggal bármilyen kapcsolatba kerülő 
munkavállalóról folyamatos nyilvántartást 
kell vezetni. Fokozott egészségügyi ellen
őrzés szükséges, soron kívül orvosi alkal
masság-vizsgálat is elrendelhető. Az orvo
si dokumentációt az utolsó expozíció nap
jától kezdődően 40 évig meg kell őrizni. A 
területileg illetékes ANTSZ-nek minden 
évben jelentenie kell a rákkeltő anyaggal 
foglalkoztatott dolgozókat.

N. Gy.
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A magyar vegyipar és kémiatudomány

A vegyipari vállalatok 2000. évi főbb adatai i.

AGROTERM  Kft.

Megnevezés 1999. 2000. Index, % 
2000/1999

M rd Ft
Értékesítés nettó árbevétele 0,56 0,59 105,4

ebből export 0,05 0,09 180,0
Adózás előtti eredmény 0,10 0,10 100,0
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 58 60 103,5
Jegyzett tőke 0,12 0,12 100,0

ebből külföldi részesedés - - -

ebből állami tulajdon - - -
Beruházás 0,04 0,04 100,0
Tárgyi eszközök bruttó értéke 0,29 0,33 113,8
Tárgyi eszközök nettó értéke 0,20 0,22 110,0

AKZO NOBEL COATINGS Rt.

Megnevezés 1999. 2000. 

M rd Ft

Index, %  
2000/1999

Értékesítés nettó árbevétele 7,95 9,72 122
ebből export 0,31 0,25 81

Adózás előtti eredmény 0.21 0,35
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 380 356 94
Jegyzett tőke 1.44 1,44 100

ebből külföldi részesedés 1,44 1,44 100
ebből állami tulajdon - - -

Beruházás 0,51 0,60 118
Tárgyi eszközök bruttó értéke 2,56 2,89 113
Tárgyi eszközök nettó értéke 1.59 1,66 104

CARBOSINT Kft.

Megnevezés 1999. 2000. Index, % 
2000/1999

M rd Ft
Értékesítés nettó árbevétele 228 269 118

ebből export 2,0 2,0 100
Adózás előtti eredmény 2,2 6,9 314
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 108 104 96
Jegyzett tőke 6,0 6,0 100

ebből külföldi részesedés - - -
ebből állami tulajdon - - -

Beruházás 5,0 2,0 40
Tárgyi eszközök bruttó értéke 49,0 51,0 104
Tárgyi eszközök nettó értéke 40,0 39,0 98

FLORIN Rt.

Megnevezés 1999. 2000. Index, %  
2000/1999

M rd Ft
Értékesítés nettó árbevétele 1,7 2,9 170,59

ebből export 0,4 1,12 280,00
Adózás előtti eredmény 0,09 0,25 277,78
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 163 182 111,66
Jegyzett tőke 0,42 0.42 100,00

ebből külföldi részesedés - - -

ebből állami tulajdon - - -
Beruházás 0,02 0,03 150,00
Tárgyi eszközök bruttó értéke 0,60 0,77 128,33
Tárgyi eszközök nettó értéke 0,44 0,58 131,82

FORTE FOTOKÉM IA Rt.

Megnevezés 1999. 2000. 

M rd Ft

Index, %  
2000/1999

Értékesítés nettó árbevétele 2,3 2,4 104,3
ebből export 1,8 1,9 105,6

Adózás előtti eredmény 0,01 0,02 200.0
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 398 423 106,3
Jegyzett tőke U 1,1 100.0

ebből külföldi részesedés - - -

ebből állami tulajdon 0,1 0,1 100,0
Beruházás 0,06 0,09 150,0
Tárgyi eszközök bruttó értéke 1,1 U 100,0
Tárgyi eszközök nettó értéke 0,8 0,8 100,0

N itrogénm űvek Rt.

Megnevezés 1999. 2000. Index, % 
2000/1999

M rd Ft
Értékesítés nettó árbevétele 16,4 24,6 150

ebből export 2,8 4,8 171
Adózás előtti eredmény 0,8 3,0 375
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 1 458 1 366 94
Jegyzett tőke 0,5 0,5 100

ebből külföldi részesedés 0,2 0,2 100
ebből állami tulajdon - - -

Beruházás 0,6 0,4 67
Tárgyi eszközök bruttó értéke 5,0 5,2 104
Tárgyi eszközök nettó értéke 3,4 3,2 94

EU PARTNERKERESÉS A KÉMIAI KUTATÁSBAN

Technológiai ajánlatok

IN NO 001 3D ORM technológia részecs
kék mérésnek meghatározására 
00/CSIC/39 Mikrokaloriméter C, H, O, N- 
tartalom meghatározására 
0101025 MB Új eljárás membránszűrés 
hatékonyságának növelésére 
00/CSIC/34 Kapilláris oszlop enantiomerek 
elválasztására gázkromatográfiánál

EST 01032001 Cserélhető biokatalitikus 
elemek bioszenzorok számára miniatűr 
bioszenzor rendszerek 
00/CSIC/32 Módszer nagy hőstabilitású 
közepes pórusú timföld előállítására 
TAM 001 Új mikronizáló rendszer (rotary 
atomiser)
Levgum Új technológia gumi újrahasznosí
tására
00/VAH/34 Új fémorganikus katalizátor

olefinek hidrogénezésére

Technológiai igény
GA/FOR/0201 Új, automatikusan öntisztí
tó ipari szűrőrendszer 
TR 001025 Új módszer perklóros fémzsír- 
talanítás helyett
További felvilágosítás: Szabó Eszter,; 
OM1KK IRC HU, 1088 Budapest, Múze
um u. 17. Tel.: 429-0624, 429-0625, e- 
mail: szeszter@omk.omikk.hu

Sz. G.

hető a következő címen: http://europa. 
eu.int/comm/research/index en.html

A. I.-né
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Az Európai Unió 2002-2006. évi kutató- si keretprogramjára tett javaslat hozzáfér-
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MKE HÍREK

Jegyzőkönyv az MKE Intéző Bizottság 2001. április 5-i 
üléséről

Jelen vannak: Banai Endre, Gálosi 
György, Gimesi Ottó, Héricséi Pál, 
Hermecz István, Jedlovszky Pál, Kalaus 
György, Körtvélyessy Gyula (részidőben), 
Pallos László

Kimentette magát: Bognár János, 
Hlavay József, Kálmán Alajos

Napirend előtt Gálosi György ügyvezető 
igazgató bemutatta az IB tagjainak a titkár
ság új dolgozóját, Androsits Beáta rendez
vényszervezőt.

1. Beszámoló a 2000. évi gazdálkodásról 
és a 2001. évi tervezetró'l. A 2000. évi köz
hasznúsági jelentés megtárgyalása 
Az IB tagjai előzetesen kézhez kapták a 
2 0 0 0 . évi közhasznúsági jelentés tervezetét 
és annak mellékleteit, valamint a GB kap
csolódó munkaanyagait: Egyszerűsített 
éves beszámoló eredmény kimutatása; 
Egyszerűsített éves beszámoló mérlege; A 
2 0 0 0 . év eredménykimutatása; a 2 0 0 1 . év
re tervezett eredmény kimutatás; 
Eredménykimutatás részletezése; Közvet
len és általános költségek részletezése; 
MKE 2000. évi részvételi díjas és egyéb 
rendezvényeinek főbb adatai, valamint

ezekhez kapcsolódó rövid elemzés; a 2 0 0 1 . 
évi rendezvények főbb tervezett adatai; A
2 0 0 0 . évi utazási költségek részletezése; a
2 0 0 1 . évi tervezett utazási költségek; az 
MKE szakosztályok részére rendelkezésre 
álló pénzkeretek (összesen 25 oldal).

Banai Endre GB elnök szóbeli kiegészí
tésében elemezte a 2 0 0 0 . évi gazdálkodást 
és a 2001. évi tervezetet. Megállapította, 
hogy a működési költségek a tervezetten 
belül voltak, így a takarékos költséggazdál
kodás 2000-ben is jellemző volt. A 2000. 
évi részvételi díjas rendezvények összessé
gében szintén a tervezettel arányosan ala
kultak, a jelentős eltérés a korábbi -  1998, 
1999 -  évekről áthúzódó költségek miatt 
volt, ami végül is nagyban hozzájárult a 
2000. évi kb. 2,4 MFt-os veszteséghez. 
Ugyancsak jelentős veszteséggel zártak a 
folyóirataink is. Ez utóbbiak helyzetéven az 
IB-nek az év folyamán külön is foglalkozni 
kell. Az elmúlt évi bevételek-kiadások alap
ján megállapítható, hogy a szakosztályok 
rendelkezési kerete az érdekeltségi rend
szeren belül kb. 1,5 M Ft-tal csökkent.

A vita során felmerült: az egyéni és jogi 
tagdíjak helyzete, a néhány kiemelt nagy

BESZÁMOLÓ RENDEZVÉNYEKRŐL

A Tömegspektrometriai Társaság Cornides István em lékülése 
é s  a magyar töm egspektroszkópia megalapításának 
ötvenéves évfordulója
(Budapest, 2000. október 6.)

Az MKE Tömegspektrometriai Társasága 
egynapos tudományos ülésszakot szerve
zett elhunyt elnöke, Cornides István emlé
kére. Cornides professzor volt a magyar 
tömegspektroszkópia megalapítója, az első 
kutató, aki Magyarországon tömegspekt- 
roszkópiás méréseket végzett és aki egész 
élete folyamán a természettudományoknak 
ezzel a területével foglalkozott. Ő tartott 
elsőként magyar egyetemen tömegspekt
roszkópiai tárgyú előadásokat és szervezett 
gyakorlatokat. Az elmúlt években kitere
bélyesedett magyar tömegspektroszkópiá
nak szinte minden vezető kutatója vagy ta
nítványa volt, vagy munkásságuk többé- 
kevésbé kapcsolódott az ő kezdeményezé

seihez, kutatási témáihoz. Tudományszer
vező tevékenysége is meghatározó volt a 
magyar tömegspektroszkópia számára, ő 
alapította az ötvenes években az MTESZ 
Tömegspektrometriai Szakcsoportot, 
amely több évtizedes fejlődés után ma az 
MKE Tömegspektrometriai Társaságaként 
működik.

Az összejövetelt Cornides professzor 
özvegye, Cornides Istvánná is megtisztelte 
jelenlétével.

Az emlékülés megnyitójaként Horváth 
Gyula,a Társaság elnöke felolvasta Kál
mán Alajos akadémikus, az MKE elnöké
nek az üléshez intézett levelét, aki külföldi 
tartózkodása miatt nem tudott személyesen

rendezvény fokozott figyelemmel kíséré
sének szükségessége, a következő évre át
húzódó rendezvényi költségek elemzése a 
GB-ban, a leendő ügyvezető igazgató 
Fazakas János bemutatása a szakosztály- 
vezetőknek a közgyűlés után.

5/2001. A z  IB a 2000. évi gazdálkodás
ról és a 2 0 0 1 . évi tervezetről szóló beszá
molót, ill. a közhasznúsági jelentést a köz
gyűlés elé terjesztésre egyhangúan elfo
gadta.

6/2001. A jogi tagoknak köszönő le
velet kell írni, melyben őket az MKE te
vékenységéről is tájékoztatni kell. Fele
lős: elnök, ügyvezető igazgató. Határidő: 
április 30.

7/2001. A következő IB-ülésre összeállí
tást kell készíteni az egyéni tagdíjfizetés 
helyzetéről, különös tekintettel a beérke
zett -  elsősorban nyugdíjasoktól -  észrevé
telekre. Felelős: ügyvezető igazgató.

2. Az IB 2001. évi üléstervének jóváhagyá
sa
A  beterjesztett javaslathoz érkezett néhány 
módosítást az IB megtárgyalta.

8/2001. Az IB a 2001. évi üléseinek 
programját egyhangúan elfogadta.

A következő IB-ülés 2001. április 19-én 
15.00 órakor lesz.

Az emlékeztetőt készítette: Gálosi György 
ügyvezető igazgató

részt venni az összejövetelen. Kálmán aka
démikus Cornides István egyik első tanít
ványaként levelében méltatta volt tanárá
nak tudományos érdemeit, külön kiemelve 
munkásságának azt a részét, amelyet az 
MKE keretén belül fejtett ki az egész ve
gyésztársadalom érdekében. Cornides Ist
ván életútját volt tanítványai és munkatár
sai négy előadásban tekintették át.

A magyar tömegspektroszkópia kezdetei 
(Borossay József előadása) a fiatal kutató
nak az ELTE Fizikai Intézetében töltött 
éveihez kapcsolódnak és az első működő 
eszköz (dinamikus típusú tömegspekt
rométer) házi elkészítése és az első tömeg
spektrumok felvételének történetét jelen
tik. Ekkor kezdődött a kutatókat, szakem
bereket nevelő tevékenysége is. Számta
lan, külföldön és itthon is tevékenykedő ta
nítványa itt tanulta meg a szakmát.

Sajnálatos külső körülmények miatt 
egyetemi működése megszakadt és tevé
kenységét hosszú évekig csak az iparban 
tudta folytatni. A kazincbarcikai évek (Gál

mkl2001. 56. ÉVFOLYAM. 6. SZÁM 247



Egyesületi élet

Miklós előadása) mégis hasznosak voltak a 
terület fejlődése szempontjából, mivel erre 
az időszakra esik több ipari probléma tö- 
megspektroszkópiás megoldása (gázanali
tikai munkák, vegyipari folyamatszabályo
zás stb.), és, ha korlátozott keretek között 
is, folytatni tudta pedagógusi munkáját is.

A hatvanas évektől kezdve már képessé
geinek megfelelő környezetben és egyre 
növekvő megbecsülés mellett tudott dol
gozni. A Bányászati Kutató Intézetben töl
tött több évtizedes munka (Viczián Miklós 
előadása) hozta meg számára a nemzetkö
zi elismerést is. Fő témái az izotóparány 
méréshez, ezek geológiai alkalmazásához, 
a tömegspektroszkópiás szilárdtest analiti
kához kapcsolódnak.

Életének utolsó évtizedében visszatért 
kedvenc területéhez, a kutatói munka ösz- 
szekapcsolásához az egyetemi (főiskolai) 
oktatással. A Nyitrai Egyetemen (Szlová
kia) végzett munkája (Gál Tibor számolt 
be róla) az ottani fizika tárgy oktatásához, 
szakemberek kineveléséhez (témavezeté
sével többen értek el kandidátusi fokoza
tot) és egy nemzetközi elismertséget kapott 
csoport kialakulásához járult hozzá.

Az életművet bemutató előadásokhoz 
többen hozzászóltak. Különösen megtisz
telő volt a Társaság számára Gyulai József

Tavaszi VEKOR-Konferencia
(Balatonfüred, 2001. március 27-29.)

A hagyományos helyszínen rendezte a 
VEKOR Kft. jubileumi konferenciáját. Az 
ünneplésre az adott okot, hogy 40 évvel 
ezelőtt alakult a NEVIK1 korróziós osztá
lyán belül a Vegyipari Korrózióvédelmi 
Szervezet, a VEKOR, és 10 évvel ezelőtt a 
NEVIKI felszámolása miatt a VEKOR 
Kft.

A konferencián 132 intézményből 241 
fő vett részt.

A rendező VEKOR Kft. ügyvezető igaz
gatója, Horvátth Márton nyitotta meg a 
konferenciát. Ezután a szokásoknak meg
felelően az Újdonságok a korrózióvéde
lemben téma előadásai következtek Nemes 
Katalin (GTE) témavezetésével.

Varga Zoltán (AKZO Nobel Coatings 
Rt.) különböző környezeti hatásoknak ki
tett acélszerkezetek korrózióvédelmét tár
gyalta. (Mint a konferencia legfiatalabb 
előadója másodszor nyerte el a Fortuna 
László alapította Fortuna [pezsgő] díjat).

Utána ugyancsak az AKZO előadója, 
Fodor Zoltán Hatékonyság és környezet
védelem a járműbevonatok területén cím
mel számolt be eredményeikről.

mkl

akadémikus megemlékezése, aki Gomides 
István munkásságának fizikus vonatkozá
sairól szólt, a régi Békésy féle intézetről, 
baráti és szakmai kapcsolatáról Pócza Je
nővel, az ismert és tisztelt fizikus profesz- 
szorral.

Cornides Istvánnak az utóbbi néhány 
évtizedben végzett szakmai munkájáról 
nyitrai barátaink számoltak be. Morvay 
László (Többszörösen ionizált atomok és 
atomcsoportok a szikraplazmában), Gál Ti
bor (MxOy típusú klaszterek vizsgálata 
szikraplazmában) és Kecskés Árpád (Né
hány gondolat a szlovákiai ásványvíz elő
fordulásának szén-dioxid tartalma eredeté
vel kapcsolatosan) előadásai a Nyitrai 
Egyetemen folyó kutatásokat, Cornides 
István munkásságát és az abból kinövő, 
már tanítványai által elért nemzetközileg is 
jegyzett eredményeket ismertették.

Mint azt Horváth Gyula elnök már beve
zetőjében is említette, Cornides István fia
tal adjunktusként 1950-ben kezdett tömeg
spektroszkópiával foglalkozni az ELTE-n, 
elsőként Magyarországon. így az emlék
ülés egyben a magyar tömegspekt
roszkópiai kutatás megindulásának ötven
éves évfordulójára szervezett összejövetel 
is volt. Az MKE Tömegspektrometriai 
Társasága ezt az évfordulót az emlékülés

Tóth Csaba és Révész László (MÓL Rt.) 
katódállomások távellenőrző rendszerét is
mertették. Griinwald Ernő(S. C. Armatúra
S. A., Kolozsvár) a különböző hor
ganyelektrolitok tulajdonságát hasonlította 
össze. Antal Árpád (Magyar Tűzi- 
horganyzók Szövetsége) a horganyzott ter
mékek minőségének javítási lehetőségét 
mutatta be statisztikai módszerek segítsé
gével. Zanathy Valéria, Horvátth Márton 
(VEKOR Kft.) és Horváth János 
(MÉLYÉPTERV Rt.) duplex bevonatok 
vizsgálatáról számoltak be.

Ezután nyitották meg a kiállítást. A meg
jelent vállalatok közül 17 mutatta be tevé
kenységét, termékeit: az AKTIVIT Kft., 
AKZO Nobel Rt., Color Service Kft., Har
matpont Bt., Henelit Kft., Innomontage 
Kft., INTERLAKK Kft., M1KROKORR 
Kft., P+M Polimer Kft., Schuck Kft., Szö
kőár Bt., TECHNO-WATO Kft., Tekno- 
color Kft., TESTŐR Kft., Tikkurila Kft., 
Zentax-Helios Kft. és a VEKOR Kft.

Este a VEKOR Kft. fogadást adott a 
konferencia résztvevői és meghívott ven
dégei tiszteletére. Az alkalom fényének

második (délutáni) részében úgy ünnepelte 
meg, hogy felkért előadók (a fontosabb ha
zai tömegspektroszkópiás csoportok veze
tői) beszámolóival a teljes magyarországi 
helyzetről áttekintést adott.

Az előadók (Matus Lajos, Bohátka Sán
dor, Vékey Károly, Riedel Miklós, Horváth 
Gyula, Bállá József, Dinya Zoltán, Brlik Já
nos, Mák Mariann, Újszászy Kálmán, Lelik 
László, Janáky Tamás, Bihary Mária és 
Vass István) nem csak saját csoportjukról, 
hanem a tématerületükhöz tartozó egyéb tö
megspektroszkópiás centrumok tevékeny
ségéről is beszámoltak. A beszámolók szá
ma azt bizonyítja, hogy a tehetséges és am
biciózus fiatal egyetemi kutató néhány lel
kes egyetemi hallgató közreműködésével 
olyan tudományos és műszaki kultúrát tu
dott teremteni, hogy 1994-ben a magyar tö- 
megspektroszkóposok rendezhették meg a 
13. Nemzetközi Tömegspektroszkópiai 
Konferenciát (IMSC), amelynek elnöke 
Cornides István professzor volt.

Az emlékülés befejezéseként a 
Tömegspektrometriai Társaság tagjai elha
tározták, hogy elhunyt örökös elnökük éle
tének és munkásságának megörökítésére 
emlékkönyvet adnak ki a közeljövőben.

Borossay József -  Horváth Gyula

emelésére Veszprém Város Vegyeskarának 
kamarakórusa adott színvonalas hangver
senyt Erdélyi Ágnes vezényletével. Az es
ten részt vettek a VEKOR régi munkatársai 
és jelenlegi partnerei.

A második nap programjában a „Beton
szerkezetek korróziója és védelme” téma 
előadásai hangzottak el, Demjén Géza 
(KORALL-CO Kft.) témavezetésével. Ő 
tartotta az első előadást is, „Különleges 
feladatok bevonat kivitelezésénél” címmel.

Ezután Antal Árpád tűzi-horganyzott be
tonacél alkalmazásának tapasztalatairól 
számolt be. Mohácsi Gábor (TESTŐR 
Kft.) vasbetonszerkezet korróziós ellenőr
zési lehetőségét mutatta be. Turner Ttborné 
(FTV-KEMOKORR) ipari szennyvízke
zelő vasbeton medencék korrózióvédelmét 
ismertette. Hantos László (Dunamenti Re
gionális Vízmű Rt.) a vízművek üzemelte
tése során szerzett betonkorróziós tapasz
talatait osztotta meg hallgatóival.

Délután Csányi László (TECHNO- 
WATO Kft.) vasbeton kémények javításá
ról számolt be, majd Seidl Ágoston 
(ISOBAU Rt.) betonszerkezetek komplex 
felújítását ismertette. Kovács Károly (ÉMI 
Rt.) vasbeton szerkezetek javításának 
rendszerét foglalta össze.
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A szakmai program után a Tikkurila Kft. 
ajándékaként a Badacsonyi Pincegazdaság 
Rt. balatonfüredi pincéjében borkóstolón 
vettek részt a kollégák. Benkő Dániel gitár
jával tette emlékezetessé az eseményt.

A harmadik téma korróziós vizsgálati 
módszerekkel foglalkozott, Salamon Ta
más (VE, Fizikai Kémia Tanszék) témave
zetésével. Horvátth Márton „Korróziós 
vizsgálati módszerek” címmel korróziós 
káresetekről beszélt. Danyi Péter (KUN- 
PETROL Kft.) korróziósebesség mérő

szondák alkalmazását ismertette katódos 
védelem ellenőrzésére. Szabó Sándor és 
Bakos István (MTA KKKI) előadása a ka
tódos védelem elméleti alapjairól szólt. 
Molnár Ferenc és Mészáros Lajos (VE, Fi
zikai Kémia Tanszék) az oldat ellenállásá
nak szerepét tárgyalták az egyen- és válta
kozó-áramú elektrokémiai méréstechniká
ban. Végül Varga Kálmán (VE Radioké
mia Tanszék) a korróziós vizsgálatokban 
alkalmazott nyomjelzéses módszereket is
mertette.

KÖVETKEZŐ SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Közgyűlési krónika
György Andrea: Dioxinok eliminálásának 
korszerű megoldásai veszélyeshulladék- 
égetőkben

Dávid Oxley: Innováció a gázfázisú poli
mer-gyártásban
Kovács József: Természetes eredetű és

A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK HÍREI

Az Európai Vegyészmérnökszövetség 
(EFCE) Oktatási Munkabizottsága febru
ár 17-én Portóban tartotta ülését, amelyen 
Szebényi Imre előteijesztésében megtárgyalta 
„A vegyészmérnök-oktatás Magyarorszá
gon” című angol nyelvű előterjesztést. A szö
veget elfogadták és felkerül az EFCE honlap
jára, olvasható lesz a Veszprémi Egyetem, il
letve a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudo

mányi Egyetem megfelelő honlapjain. Az 
ülés előkészítette a Nümbergben, 2001. júni
us 26-28. között tartandó 3. Európai Ve
gyészmérnök Kongresszus (ECCE-3), és a 
Melboumben, ez év szeptember 23-27. kö
zött rendezendő Vegyészmérnöki Világkong
resszus oktatási szekcióinak előadásait.

Az EFCE a Magyar Kémikusok Egyesü
letének felajánlott még egy tagsági helyet

KÉMIAI ÉS VEGYIPARI TÁRGYÚ 
LAPOK TARTALMÁBÓL

Magyar Vegyipar

(11. évfolyam, 3. szám, 2001. március) 
Elnökök és titkárok egymás közt 
Megtisztelő felkérés 
Gratulálunk
Bemutatkozik a Flextronics Inter

national Kft.
A petrolkémia lehetséges jövőképe 
Vegyipar és társadalom 
Vegyipar és társadalom egy középisko

lás szemszögéből 
Kevesen maradnak a pályán 
Hírek a vegyiparból

Korróziós Figyelő

(41. évfolyam, 2. szám, 2001.)
Vermesan Horatiu -  Grünwald Ernő: 

Formatervezési szempontok korróziós ha
tásoknak kitett alkatrészek gyártásánál

Sólyomvári Károly: Karbantartási rend
szerek

Bácskái Antal -  Csizinszky László: Új
donságok a nyomástartó berendezések di
agnosztikájában

Péter Árpád -  Somodi Endre: Karban
tartási módszerek a gyógyszeriparban 

Farkas István: Tapasztalatok korrózió- 
védelmi munkák helyszíni ellenőrzésénél 

Mohácsi Gábor: Új módszerek és le
hetőségek az endoszkópos vizsgálatok 
területén

Olaj Szappan Kozmetika

(50. évfolyam, 1. szám, 2001. január-feb
ruár)

Sövény Endre: A napraforgót károsító 
szádorfajok kártétele és az ellenük való bi
ológiai védekezés lehetőségei 

Domokos János, Sípos Béla Zoltán, Kiss

A VEKOR konferenciák hagyományai
nak megfelelően kellemes és hasznos idő
töltést jelentett a részvétel, az előadások so
rán volt lehetőség az egyes kérdések megvi
tatására, a kiállítók örömmel tájékoztattak 
tevékenységükről. Sok szakmai beszélgetés 
mélyítette el a résztvevők ismereteit. Az el
hangzott előadások részben a Korróziós 
Figyelőben, részben a konferencia kiadvá
nyában jelennek meg, amit az októberi kon
ferencia résztvevői kapnak majd kézbe.

B. V.

szintetikusan előállított -  vegyi harcanyag
ként is használható -  mérgező hatású anya
gokkal kapcsolatos kérdések

az Oktatási Munkabizottságban, amelyet 
iparban dolgozó vegyészmérnök tölthet be. 
Egyesületünk a személyi javaslatát megte
szi. Elfogadása után két magyarországi 
tagja lesz a munkabizottságnak.

Az Oktatási Munkabizottságnak új elnö
ke van Dr. Ing. Martin Molzahn igazgató 
(BASF AG, DWF, Ludwigshafen am 
Rhein) személyében. Alelnök Prof. Dr. 
Hans Giinther Lintz (ENSIC, Nancy), tit
kár Dipl.Ing. Peter Plegniere (VBI-GVC, 
Németország) lett.

Sz. I.

Béla: A  feketebodza (Sambucus nigra L.) a 
kozmetikában

Héthelyi B. Éva, Szabó Gy. László, 
Marék Erika, Domokos János: Adatok a 
borzas- és illatos macskamenta botanikai 
és fitokémiai vizsgálatáról 

Szigeti Tamás: Transzgenikus kompo
nenseket tartalmazó élelmiszerek, takar
mányok, ipari termékek és vizsgálati lehe
tőségeik

El-Dougdoug, W. I. A., Ahmed, H. M.: 
A z  Egyiptomban termesztett mangó olaj 
alkil-glükozidjainak előállítása és felület
aktív sajátságaik

Szentmihályi Klára, Vásárhelyiné 
Perédi Katalin, Then Mária: Az orvosi 
zsályalevél (Salvia officinalis L.) tinkturák 
hatóanyagainak (ásványi elem, illóolaj, 
polifenol) összehasonlító értékelése 

Húsz Sándor: A  kozmetikai készítmé
nyek hatása és mellékhatása 

Doleschall Fruzsina: Szakirodalmi 
szemle

Vitéz Ferenc: Szabadalmi szemle 
Kiss Béla: Korszerű recepturák

S. E.
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f a  Laborvezetők figyelmébe!
« ■ (  Korszerűsíti laboratóriumi 

és vegyifülke-szellőzését?

Radiális ventilátor

Tetőventilátor

A korrózióálló SEAT műanyag 
radiális, tető- é s  csőventilátorok 
a legm agasabb igényeket is kielégítik:

Előnyök:
-  korrózió- é s  vegyszerállóság
-  alacsony zajszint
-  hosszú  élettartam
-  alacsony üzem elési költségek
-  normál és  robbanásbiztos kivitel
-  egyszerű  szerelés é s  karbantartás
-  ISO 9002 minőségtanúsítvány

Alapanyag: üvegszálas polipropilén 
Hőállóság: -2 5  C-tól +  95 C-ig 
Referenciák: ELTE új épület, EGIS Rt., 
Veszprémi Vegyipari Egyetem

Csőventilátor

Ár: Vegyifülkékhez alaptípus 
SEAT-20 normál kivitel: 99 600 F t+áfa 
R obbanásbiztos kivitel: 212 900 F t+áfa

Teljes áruválasztékunkról kérje részletes 
ismertetőnket!

T herm o-Seat M agyar-Francia Kft.
1191 B p „  Üllői ú t 2 0 0 . T el/Fax: 3 5 8 -1 0 6 6 , 3 7 7 -2 0 8 7  

Mobil tel.: 06 30/9548-112, e-mail: therm o-seat@ m atavnet.hu

M ITSU BISH I
CH EM ICAL

A dszorbeálható  szerves halogének  
m in tae lőkészítése  kolonnás  

m ódszerrel

H ag yo m án yo s  „rázó g ép e s” m ódszer: — 2 ó ra

T ö ltö tt o s z lo p o s  „ko lon nás” m ódszer: — 30  perc

A la p k é s z ü lé k  t í p u s á tó l  f ü g g e t le n  f é la u to m a ta

(3 ill. 5  c s a to rn á s  kivitelben) 

m in ta e lő k é s z í té s !!!!!!!!

M

I

I

Tel: (06-1)347-6092 
Fax: (06-1)280-6358
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M e g lé v ő  m ű s z e re ik , O ly m p u s , Z e is s ,  N ikon  
s tb .  ja v í tá s a

ELEKTRO-OPTIKA Kft.
2030 Érd, Kaktusz u. 24. 
Telefon: 06-23-520-077 

Fax: 06-23-374-965

E-mail: alpha24@mail.matav.hu 
Internet: www.alpha24.matav.hu
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gészséges fejlődés a jö vő  nemzedékéért
éves fennállását 
ünnepli 2001-ben 

a Richter Gedeon Rt. Magyar- 
ország legnagyobb és legjelentősebb 
gyógyszervállalatát 1901-ben alapí
totta Richter Gedeon a ma is 
működő Sas Patikában, aki ezzel 

nemcsak a cég, hanem a magyar 

gyógyszeripar alapjait is megte

remtette. Az elmúlt évszázad során 
jelentős eredményeket értünk el, 
habár a történelem viharai komoly 
kihívások elé állították társasá
gunkat. Az ezredfordulóra kollé
gáinknak köszönhetően sikerült 
innovatív, kutatás-fejlesztésre kon

centráló, piacorientált vállalatot 
létrehoznunk.

C sap ja inkban  a Richter Gedeon 
Rt. mintegy százféle gyógyszert

állít elő. Termékeink között ki
emelt szerepük van a központi 
idegrendszerre ható, a szív- és 
érrendszeri, az emésztőrendszeri 
készítményeknek, valamint az 
orális fogamzásgátlók fejlesz
tésének és gyártásának. Kutatási 

és fejlesztési tevékenységünk kö
zéppontjában immáron száz éve 
az innováció és az innovatív 
em ber áll. Az elmúlt 50 évben tíz 
saját felfedezésű, eredeti gyógy
szert hoztunk forgalomba, és a 
hazai gyártók közül a Richter 
Gedeon Rt. fordítja a legtöbbet 

kutatás-fej lesztésre.

Richter Gedeon Rt. a kelet
európai gyártók közül egyedül
álló, öt kontinensre kiterjedő 

piaci hálózatta! b ír: 30 ország-

ban, összesen négy gyártóhellyel, 
30 képviseleti irodával, valamint 

14 kereskedelmi leányvállalattal 
és nagykereskedelmi vállalattal 
rendelkezik. Mindez lehetővé 
teszi, hogy Kelet-Közép-Euró- 
pában és a FÁK térségben tár

saságunk regionális m ultinacio

nális szerepe tovább erősödjék. 
Csúcsminőségű termékeink jó 
voltából az Európai Unió, az 
Egyesült Államok és Japán pia
cain is egyre növekvő mértékben 
vagyunk jelen.

cí^5iem elten fontos feladatunk
nak tekintjük, hogy a magyar la
kosság számára a te ráp iában  
korszerű, ugyanakkor kedvező 
áró  gyógyszereket kínáljunk. 
Kutatási és fejlesztési tevékeny-

R i c h t e r  G e d e o n  r t .

2001 cntmériumi év-

ségünk során igyekszünk a ma
gyar tudományos élet repre
zentánsait minél intenzívebben 
bevonni munkánkba. Önnek is 
köszönhetjük, hogy társaságunk 
1997 óta piacvezető Magyar- 

országon. Cégünk 1994-es tőzsdei 

bevezetése óta folyamatosan érzi 
részvényesei támogatását is, akik
nek túlnyomó többsége pénzügyi 

befektető.

(^^rekvésünk továbbra is a jövő 
egészségesebb emberének szol
gálata, ezért a Richter Gedeon Rt. 
különösen nagy hangsúlyt fektet az 

egészségügy és az oktatás támoga
tására, hiszen célunk: az emberi 
élet minőségének javítása.
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• T A R T A L O M C O N T E N T S

A digitális világ, az Internet alapú (tudásalapú) in- ^ / 1 Q  
formációs társadalom hajnalán

Furka Árpád: Visszapillantás a kombinatorikus ' I C A  
kémia kialakulásának korai időszakára
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A digitális világ, az internetalapú (tudásalapú) információs 
társadalom hajnalán

„A kereszténység felvételére hasonlító nagy kihívás” , je 
lentette ki S tum pf István  kancelláriam iniszter ez év febru
árjában. „Bármely vállalat, régi, vagy új, amely nem  te
kinti ezt a technológiát szó szerint olyan fontosnak m int a 
légzés, az utolsókat leheli” , m ondta Jack Welsch, a világ 
legnagyobb vállalatának, a General Electric legendás ve
zetője egy tavalyi közgyűlésükön.

A z Országgyűlés elfogadta az elektronikus aláírásról 
szóló törvényt. A z  elektronikus kereskedelem  elterjedését 
eddig akadályozta az elektronikus úton köthető szerződé
sek, fizikai tranzakciók iránti bizalm atlanság. Az új szabá
lyozás elismeri az elektronikus aláírás és irat fogalm át és 
jogi hatályát, m eghatározza a m inősített elektronikus alá
írással és elektronikus irattal, valam int a(z) (minősített) 
aláírás hitelesítő szervezetekkel szem beni követelm énye
ket, és rendelkezik az állami felügyeleti rendszer kialakí
tásáról.

A digitális technológiák radikálisan átalakítják a gazda
ságot, a vállalati szervezetet és az üzlet természetét. E je 
lenségek az internet közel exponenciális terjedésével és az 
információ egyre növekvő erejével függenek össze. Az 
internet a tudományos életben összehozza a világ tudósait 
(a tudományos lapokat érintő erőszakos kezdeményezésről 
következő számunkban írunk). A M IT OpenCourseW are 
rendszerén ingyenesen hozzáférhetővé teszi alapvető okta
tási anyagait (ld. W eb-figyelőnket a 309. oldalon). A keres
kedelem új platformja az internetes e-kereskedelem mind a 
vállalatok közti (B2B), mind a vállalatok és a fogyasztók 
közti (B2C) kapcsolatokban. Az elektronikus kereskede
lem 80 %-át kitevő B2B nem csak a költségeket csökkenti 
(kizárva a közvetítőket, kisebb készletek tartását lehetővé 
téve stb.), hanem rövidíti a piacra ju tási időt, új piacokat 
nyit, megváltoztatja a vállalatok szervezetét, a munkahely 
és m unkaidő fogalmát, és a munka szervezését. Az internet 
a kereskedelemben összehozza a világ vevőit és eladóit 
[Magy. Kém. Lapja, 55, 265 (2000)].

Az U SA -beli keserű  tapasztalatok  utáni, újabban 
m egjelenő óvatos m egközelítés szerin t is az internet for
radalm i változásokat hoz olyan inform ációintenzív  terü
leteken, m int a pénzügyi szolgáltatások, szórakoztatás, 
egészségvédelem , oktatás és közigazgatás; és értéknö
velő hatású azokon a terü leteken, ahol az inform áció 
szerepe viszonylag k icsi, ilyenek a k iskereskedelem , a 
term elés, az utazás és az energetika. A  szkeptikus han
gok ellenére elem zők arra szám ítanak, hogy a B2B fe
nom enális növekedés elő tt áll a világon: a 2 0 0 0 . évi

336 M rd U SD  fo rga lom m al szem ben  2005-ben  
6  300 M rd U SD -t várnak.

Scott M oore (IDC) szerint M agyarország vezeti a közép
európai régió országainak listáját az internet elterjedtsége 
szempontjából, 2 0 0 0 . végén a lakosság 12  %-a fért hozzá 
az internethez legalább három havonta, közel 7 %-a pedig 
hetente (ez inkább az akadém iai kutatóhelyeknek, m int az 
otthoni felhasználóknak köszönhető). Egy m ásik forrás, a 
M ediaresearch, e-m arketer szerint a 13 éven felüli lakos
ság 9% -a intem ethasználó M agyarországon, amivel a régi
óban a lettek (10), szlovákok (11), bolgárok (3), horvátok 
(14), csehek (16), észtek (25) és szlovének (37%) m ögött 
kullogunk. Arra számítanak, hogy 2004 végére e számok 
legalább megduplázódnak. Az elektronikus kereskedelem  
forgalma M agyarországon az idén a tavalyi tízszeresére 
nőhet, megközelítve a 80 M  USD értéket, am elynek 85 %- 
át a vállalatközi tranzakciók (B2B), a m aradékot а B2C te
szi ki; 2004-re 800 M U SD -t m egközelítő online nagyke
reskedelm et (B2B-t) és 150 M USD körüli B2C-t jósolnak. 
Szédítő, exponenciális je llegű növekedés.

A vegyipari vállalatok (is) elektronikus honlapokat, 
extraneteket, és dedikált web-helyeket hoznak létre, ame
lyek közvetlenül elérhetik a fogyasztókat, szállítókat és part
nereket, lehetővé téve a vevőkapcsolatok javítását és a tranz
akciós költségek csökkentését. Az iparban az a cél, hogy a 
teljes ellátási láncot a külső kereskedelmi partnerekhez kap
csolják, a beszállítótól a gyártón keresztül az eladóig. A ve
zető vegyipari gyártók azt várják, hogy 2 0 0 2 -ben forgalmuk 
15 %-át fogják online eladásokból szerezni (szemben a tava
lyi 1 %-kal), amit az elektronikus kereskedelem sikeres ipa
ri megvalósításában élenjáró General Electric már ez év vé
gére elér. A Dow Chemical úgy tervezi, hogy két éven belül 
vevőinek 80 %-a online módon szolgálja ki magát. Több ha
zai vegyipari gyártó (Chinoin, EGIS, Graboplast, Richter) 
már megjelent az internetes piactéren, más cégek komolyan 
készülődnek rá. A leghatározottabb célt a február végén 
elektronikus piacot nyitott Graboplast hozta nyilvánosságra, 
miszerint ez év végén értékesítésének 5 %-át (éves átlagban 
2 %-át) kívánja az elektronikus csatornán bonyolítani (emel
lett beszerzéseinek egy részét is itt végzi).

А „B2B or nőt to be” szójátékkal (B2B vagy nem lenni) 
utalt az elektronikus kereskedelem  fontosságára egy 2 0 0 0 . 
márciusi rendezvényen Erkii Liikanen  EU -tisztviselő. 
A digitális világ adom ányaiból részesülhet a tudományos 
világ és az ipar is. N em  szabad késlekednünk.

RL
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Visszapillantás a kombinatorikus kémia kialakulásának 
korai időszakára*________________________________

FURKA ÁRPÁD **

Az új anyagok és új vegyületek felfedezése és használat
ba vétele jelentősen befolyásolja m indennapi életünket. 
G ondoljuk meg: m űanyagok, antibiotikum ok vagy félve
zetők nélkül életünk a mai színvonalon lehetetlen lenne. 
Az esetek túlnyom ó többségében az új anyagok hosszú és 
fáradságos kutatóm unka eredm ényei. Egy új gyógyszer 
felfedezéséhez és piacra juttatásához például, átlagosan 
mintegy 10  ezer új vegyületet kell előállítani és a költsé
gek elérik a 400 m illió dollárt. N agysorozatú term ékek 
előállításánál az iparban már húsz évvel ezelőtt is elter- 
jedten  alkalm azták a futószalagot és az autom atizálást. A 
kutatóm unkában, például a gyógyszerkutatásban és m á
sutt viszont a hagyom ányos m ódszert követték: az új 
anyagokat m anuálisan, egyenként állították elő, és tulaj
donságaikat is egyenként vizsgálták meg. Ez oda veze
tett, hogy ellentm ondás jö tt létre a technikai lehetőségek 
és a kutatóm unka m indennapi gyakorlata között. Ezen a 
helyzeten gyökeresen változtatott a kom binatorikus m ód
szerek bevezetése. Ezek a m ódszerek forradalm at okoz
tak a kutatók szem léletében és robbanásszerűen terjedtek 
el az egész világon. Bár a kom binatorikus kém ia ma már 
elfogadott új tudom ányág, a kom binatorikus m ódszerek 
terjedése tovább tart és egyre több tudom ányterületet hó
dít meg. A kom binatorikus kém iát előszeretettel nevezik 
a XXI. század kém iájának. Az új évszázad küszöbén ér
dem es visszapillantani az új tudom ányág kialakulásának 
körülm ényeire.

Az Eötvös Loránd Tudom ányegyetem  Szerves Kémiai 
Tanszékén m űködő kutatócsoportunk a 80-as évek kez
detén peptidek izolálásával és szintézisével foglalkozott. 
A peptidek zárt világot alkotnak olyan értelem ben, hogy 
a 2 0  term észetes am inosavból nem  épülhet fel akárhány 
peptid. Az am inosavszekvenciájukban eltérő peptidek 
szám ának van egy felső  határa és ez a szám  a peptidek 
tagszám ától függ. így például nem  több mint 160 ezer li
neáris tetrapeptid létezhet. Vonzó feladatnak tűnt ezek 
m indegyikének előállítása, azonban az akkori technikai 
feltételek m ellett ez egy teljesen lehetetlen vállalkozás 
lett volna. Ezt az in tellektuális kihívást azonban 1982- 
ben sikerült m egoldani. K idolgozásra került az ún. meg- 
osztásos-keveréses (angol elnevezéssel split-m ix) szinté
zism ódszer [1-3], am ely lehetővé tette több m illió peptid 
egyetlen m unkam enetben történő előállítását keverék 
form ájában. O lyan stratégiát is sikerült kifejleszteni, 
am elynek révén azonosítani lehetett a peptidkeverék 
azon kom ponensét, am ely valam ely biológiai hatásért fe-

* A Kombinatorikus Kémiai Tudományok Európai Társasága, EURO- 
COM BI-1 néven konferenciát szervezett Budapesten (július 1-5.). 
A konferencia elnöke a kombikémia egyik úttörője, Furka Árpád 
egyetemi tanár. Közleményét ebből az alkalomból közöljük. (A szerk.) 
** Eötvös Loránd Tudom ányegyetem , Szerves Kémiai Tanszék, 
Budapest

mkl

lelős. Erre az elm életre azonban születésének idején 
egyáltalán nem volt fogadókészség; azt eretneknek és 
használhatatlannak m inősítették. Ebben a helyzetben 
Dr. Som fai Éva, a C hinoin G yógyszergyár nagyra be
csült szabadalm i ügyvivője azt a tanácsot adta e cikk 
szerzőjének, hogy az új m ódszer elm életét írásba foglaló 
tanulm ányt közjegyzővel h itelesíttesse. Ez 1982 tava
szán meg is történt, és je len leg  ez a tanulm ány tekinthe
tő  a legkorábbi hiteles okm ánynak, am elyben a kom bi
natorikus kém ia elvei világosan ki vannak fejtve. Az 1. 
ábra  ezen okm ány első  és utolsó oldalának fotóm ásola
tát m utatja, a függelék pedig a tanulm ány teljes szövegét 
foglalja magában.

Köszönetnyilvánítás. A kézirat a F K F P/0149/2000 pályá
zat tám ogatásával készült.
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Ö S S Z E F O G L A L Á S

Furka Á rp á d :  V isszapillantás a kom binatorikus kém ia k ia la
ku lásának  korai időszakára

A  c ik k  eg y  k ö z je g y z ő  á lta l 1982-ben  h ite le s íte tt tan u lm án y  e lső  
és u to lsó  o ld a lán ak  fo tó m á so la tá t és a d o k u m en tu m  szó  szerin ti 
ta r ta lm á t fo g la lja  m ag áb an . A  tan u lm án y  a  leg k o ráb b i h ite les  d o 
k u m en tu m , am e ly b en  k o m b in a to rik u s  k ém ia  e lv e i v ilág o san  ki 
v an n ak  fe jtve .

[M agy. K ém . L ap ja , 56, 2 5 0  (2001)] 

S U M M A R Y

Á. Furka: A Retrospective View of the early  Developments in 
C om binatorial C hem istry

T h e  p ap e r in co rp o ra te s  th e  co n ten t and  th e  p h o to  o f  a  n o ta rized  
w ritten  s tu d y  th a t is  b e lie v e d  to  b e  the  e a r lie s t (1 9 8 2 ) d o cu m en t 
d esc rib in g  the  p rin c ip le s  o f  co m b in a to ria l chem istry .
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I. ábra. Az eredeti, 1982-es dokumentum első és utolsó oldalának másolata

Függelék

TANULMÁNY GYÓGYÁSZATILAG HASZNOSÍTHATÓ PEPTIDEK 
SZISZTEMATIKUS FELKUTATÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉRŐL

KÉSZÍTETTE: DR. FURKA ÁRPÁD 
EGYETEMI TANÁR, 1982. MÁJUS 29.

Többek között az eddig felfedezett peptidhormonok példája is 
tanúsítja, hogy a hosszabb-rövidebb peptidek az élő szervezet
ben számos fontos funkciót láthatnak el. Feltehető, hogy ezek
nek a biológiailag aktív, és potenciális terápiás hatással bíró pep- 
tideknek eddig csak egy kis töredékét ismerjük. Ez indokolja, 
hogy ezen a területen világszerte és hazánkban is intenzív kuta
tómunka folyik.

Az újfajta biológiai hatással rendelkező peptidek felkutatására 
kétféle elvi lehetőség kínálkozik:
1. A peptidek izolálása az élő szervezetből, előzetesen felismert 

biológiai hatásuk alapján.
2. A peptidek szintetikus előállítása és biológiai hatásaik utóla

gos felderítése.
Eddig az izolálásos módszer bizonyult járhatóbbnak annak elle
nére, hogy ez igen munkaigényes. Ennek az a magyarázata, hogy 
az adott tagszámú peptidek lehetséges száma olyan gyorsan nő a 
tagszámmal, hogy már a tetrapeptidek teljes számban (160 ezer) 
történő előállítása is a gyakorlatban megoldhatatlan feladatnak 
tűnik. Ha 20 féle fehérjealkotó aminosavat veszünk alapul, a le
hetséges peptidek számát (Nn) a következő egyenlet fejezi ki a 
tagszám (n) függvényében:

Nn = 20".
Ha a peptideket lépésenként és egymástól függetlenül állítjuk 
elő, az n tagú peptidek esetében az ehhez szükséges szintetikus

lépések száma (Sn) a következőképpen adódik:
Sn = (n-1) 20"

Megjegyzendő, hogy a szintetikus lépésen most és az elkövetke
zőkben is egy teljes kapcsolási ciklust értünk, tehát a kapcsolási 
lépésen kívül beleértjük a védőcsoportokkal kapcsolatos műve
leteket is.

Jó szervezéssel, azaz szisztematikus módon eljárva a szinté
zisnél, a szintetikus lépések száma csökkenthető. A minimálisan 
szükséges lépésszám:

Sn =  X 20'
/=2

Az előállított peptideket hatásvizsgálatnak kell alávetni, ami 
szintén reménytelenül nagy szám, hiszen minden peptidet több
féle hatásra kell tesztelni. Ha e tesztek fajtáinak számát r-vel je
löljük, a szükséges hatásvizsgálatok teljes számát (Tn) a követ
kező egyenlet fejezi ki:

Tn = t 20".
Az 1. táblázatban találjuk felsorolva a különböző tagszámú pep- 
üdek lehetséges számát, a szintézisükhöz szükséges lépésszámot, 
valanúnt a tesztek számát, 10 különböző hatásvizsgálattal számolva 
(/=10). A feltüntetett értékek kerekítve vannak. A felsorolt számok
ból világosan kitűnik, hogy szinte reménytelen dolog már a tripep- 
tidek teljes számban történő előállítására és tesztelésére vállalkozni.
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1. táblázat

Különböző tagszámú («) peptidek lehetséges száma (Nn), lépé
senként! előállításukhoz szükséges szintetikus lépések száma 
(Sn), szisztematikus szintézistervezés mellett, továbbá a hatás- 

vizsgálatok száma (Tn),
10 különböző hatásvizsgálattal számolva (í=10)

(A feltüntetett értékek kerekítve vannak)

n N . Tn

2 4 száz 4 száz 4 ezer
3 8 ezer 8 ezer 80 ezer
4 160 ezer 168 ezer 2 millió
5 3 millió 3 millió 30 millió
6 64 millió 67 millió 640 millió
7 1 milliárd I milliárd 13 milliárd
8 25 milliárd 26 milliárd 256 milliárd
9 512 milliárd 537 milliárd 5 trillió
10 10 trillió 10 trillió 102 trillió

A lehetséges peptidek nagy száma miatt, lépésenkénti szintézissel 
már a kis tagszámú peptidek teljes számban történő előállítására 
sem lehet vállalkozni. További problémát jelent a szükséges 
tesztvizsgálatok nagy száma a biológiailag hatásos molekulák ki
választása céljából. Ezen a szinte reménytelen helyzeten próbál 
valamelyest javítani a következőkben előterjesztendő javaslat.

Kistagszámú, biológiailag aktív peptidek szisztematikus felkuta
tása, peptid-keverékek 

szintézise és aktivitásvizsgálata útján

Az alább ismertetendő javaslat tulajdonképpen egy kutatási terv, 
amelynek révén az eddigieknél sokkal nagyobb eséllyel lehet vál
lalkozni biológiailag aktív peptidek felkutatására. Amikor ezt a 
tervet leírom, teljesen tudatában vagyok annak, hogy e terv vég
rehajtásának milyen nagy ipari jelentősége lehet. Az is világos, 
hogy megvalósítása csak több intézmény együttműködése esetén 
lehetséges. Elsősorban a gyógyszeripar közreműködése kívána
tos, hiszen a befektetések a gyógyszeripar révén térülhetnek meg. 
A kutatási javaslat lényege az, hogy a peptideket nem egyenként 
szintetizáljuk, hanem olyan peptidkeverékeket állítunk elő, ame
lyek több száz, vagy több ezer peptidet tartalmaznak nagyjából 
azonos molarányban és ezeket a keverékeket vetjük alá hatásvizs
gálatoknak. Amint látni fogjuk, ezen az úton a szintéziseknél és a 
hatásvizsgálatoknál egyaránt nagyon sok munkát lehet megtaka
rítani. Az első közelítés során csak annak megállapítása a cél, 
hogy a kérdéses peptidkeverék mutat-e valamilyen biológiai ha
tást. Ha észlelünk hatást, természetesen el kell tudni dönteni azt, 
hogy az aktivitás a peptidkeverék mely komponensétől (vagy 
mely komponenseitől) származik.

A peptidkeverék szintézisének módszere

Minthogy nem egyes peptidek, hanem peptidkeverékek szintézi
séről van szó, ezek utólagos tisztítása a melléktermékektől nem 
jöhet szóba. Ezért a klasszikus módszer sem jöhet szóba. A pep
tidkeverék szintézisénél a szilárdfázisú módszert kell alkalmazni. 
Már itt megemlítjük, hogy a szintézisnél nem szükségképpen 20 
fajta aminosavat használunk. Esetenként használhatunk többet, 
ha például nem szokványos aminosavrészeket is be akarunk épí
teni, de kevesebbet is, mert például a dekapeptidek esetében már 
nem törekedhetünk a teljességre, hanem meg kell elégednünk bi
zonyos típusú aminosavak szerepeltetésével. Az í-edik pozíció
ban variálandó aminosavrészek számát fc-vel jelöljük. A C-ter- 
minálison variálandó aminosavrészek száma: Jfe,; az N-termináli- 
son pedig: kn.

A  szintézis kivitelezése céljából a felhasználandó gyantát k, 
számú egyenlő mennyiséget tartalmazó adagra osztjuk (annyi 
adagra, ahány fajta aminosavrészt akarunk szerepeltetni a pep
tidek C-terminálisán). Ezután mindegyik adag gyantára külön- 
külön felkapcsoljuk a k l fajta aminosav valamelyikét, majd eltá
volítjuk a mintáról az amino-védőcsoportot. Mindegyik mintából 
félreteszünk egy-egy kis adagot később történő felhasználás cél
jára, majd a mintákat alaposan összekeverjük. Ezután az 
aminoacil-gyantakeveréket k2 egyenlő adagra osztjuk és mind
egyikre rákapcsoljuk a k2 féle védett aminosav valamenyikét, 
majd külön-külön ismét eltávolítjuk az amino-védőcsoportokat. 
Összekeverés előtt most is félreteszünk egy-egy kis adagot ké
sőbbi felhasználás céljára. Az összekevert gyanta kis részletéről 
lehasítjuk a dipeptidek keverékét biológiai tesztvizsgálatok szá
mára, majd a többit k3 egyenlő részre osztjuk és felkapcsoljuk a 
harmadik pozícióban szereplő aminosavakat. így haladunk to
vább a szintézissel, míg az n tagot tartalmazó peptidek keveréké
hez jutunk el.

Az elmondottakhoz néhány megjegyzést kell fűzni. Mint közön
séges szilárdfázisú szintézisnél, itt is törekedni kell arra, hogy a rea
gens feleslegének alkalmazásával jó konverziót éljünk el. Szeren
csére azonban a nem 100%-os konverzió, vagy kismértékű, nem kí
vánt hasadásos reakciók nem okoznak olyan komoly problémát, 
mint a közönséges szintéziseknél. A szintézis munkaigényét jelentő
sen csökkentené, ha az acilezési reakciókat aktivált aminosavak ke
verékével lehetne végrehajtani. Ez azonban nem látszik járható út
nak az aktivált aminosavak eltérő reaktivitása miatt, ami odavezet
ne, hogy a peptidkeverék komponensei nagyon eltérő koncentráció
ban keletkeznének, ami nem engedhető meg, mert zavart okozna a 
hatásvizsgálatoknál. A peptidek azonos koncentrációban történő 
képződését a minták mechanikus összekeverésével és egyenlő ada
gokra történő szélmérésével lehet biztosítani. így módja van minden 
aminosavösszetevőnek teljes mértékben elreagálni. Mérlegelendő a 
továbbiakban néhány azonos reaktivitásé aminosavszármazék keve
rékével történő acilezés lehetősége is. Kisebb reaktivitási eltéréseket 
kompenzálni lehetne a keveréket alkotó aminosavszármazékok 
molarányának alkalmas megválasztásával. A következő számítások
nál azonban, több aminosavszármazék keverékével történő acilezés 
lehetőségét figyelmen kívül hagyjuk.

A szintézissel előállított peptidek számát, vagyis a peptidkeve
rék komponenseinek számát, általános esetben a következő kép
let szerint számíthatjuk ki:

Ha mindegyik pozícióban ugyanannyi aminosavrészt (k) variálunk, 
Nn =

Az n tagszámú, és Nn komponenst tartalmazó peptidkeverék 
előállításához szükséges szintetikus lépések száma (külön lé
pésnek tekintve az első aminosavrész gyantára történő felkap
csolását is):

S„ = k, + k-, + . . . .  + k„ . + k„.n  1 L n - 1 n

Ha mindegyik pozícióban k fajta aminosavrészt variálunk,
s n = nL

A  fenti képletből kitűnik a peptidkeverék szintézisének előnye: a 
szintetikus lépések számát a variálandó aminosavrészek számának 
összeadásával kapjuk, az előállított peptidek számát pedig a vari
álandó aminosavrészek összeszorzásával.

Egy példa. A 20 féle aminosavrész variálásával előállítható 
160 0 0 0  tetrapeptid keverékének szintéziséhez mindössze 80 
szintetikus lépés szükséges!

Megjegyzendő, hogy menetközben előállítottuk az összes 
négynél kisebb tagszámú peptidet is, tehát a 400 dipeptidet és a 
8 000 tripeptidet. Ennyi peptid hagyományos módon való előál
lításához összesen 168 400 szintetikus lépésre lenne szükség. 
Más összehasonlítás: 80 szintetikus lépéssel, a hagyományos 
módszerrel, mintegy 30 tetrapeptid szintetizálható.
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A peptidkeverékek hatásvizsgálata

A peptidkeverékek szintézise első közelítésben annak megállapí
tása céljából történik, hogy van-e közöttük biológiailag aktív. 
Abból a feltételezésből indulhatunk ki, amit még kísérletileg is 
alá kell támasztani, hogy a hatásvizsgálat történhet keverék for
májában is. Ez nagy nyereséggel jár a hagyományos módszerhez 
viszonyítva, hiszen annyiszor kevesebb tesztet kell végrehajtani, 
ahány peptidet tartalmaz a keverék. így például a 8 0 0 0  tripep- 
tidet tartalmazó keverék elvileg egyetlen tesztsorozattal vizsgál
ható meg. Ha van közöttük aktív peptid, akkor a t számú teszt 
valamelyike pozitív eredményt ad. Több aktív peptid jelenléte 
esetén természetesen többfajta teszt is adhat pozitív eredményt. 
Az n tagszámú peptidek keverékének szintézisénél célszerű a ki
sebb tagszámú peptidek keverékét is tesztelni. A szintézis már 
úgy van tervezve, hogy erre lehetőség nyíljon. Ezt a követel
ményt is figyelembe véve, a t számú különböző tesztvizsgálat 
esetén az összes tesztvizsgálatok száma:

Tn = t(n-l).
A  fenti összefüggés ugyan elvileg kétségtelenül helytálló, 
azonban a gyakorlati megvalósításához néhány megjegyzést 
kell tenni. Minden kétséget kizáróan létezik egy határ, amelyen 
túl a hatásvizsgálatnak alávetendő peptidkeverékek komponen
seinek száma nem növelhető. Hogy ez mennyi, azt kísérletek 
nélkül nehéz megítélni. A keverék valószínűleg több ezer kom
ponenst tartalmazhat ugyan, mégis úgy ítélhető meg jelenleg, 
hogy a fentebb kifejtett módszer alkalmazhatóságának inkább 
a tesztelhetőség szab határt, semmint a szükséges szintetikus 
lépések száma. Ha a komponensek száma túl nagy a keverék
ben, túl nagy adagban kell a keveréket alkalmazni, hogy az 
egyes komponensek hatása észrevehető legyen. Megjegyzen
dő, hogy a keverék feltehetően számos olyan analógot tartal
maz, amely többé-kevésbé hatásos, és ezek hatása feltehetően 
összegződik. Mindemellett létezik olyan határ, amelyet a kom
ponensek számát illetően nem lehet túllépni. Ezért bizonyos 
esetekben célravezető lehet, hogy az n tagszámú (tehát az elő
állítani kívánt legnagyobb tagszámú) peptidek hatásosságát 
„összekeverés” nélkül vizsgáljuk. Más esetekben a szintézist 
úgy célszerű tervezni, hogy a komponensek száma ne haladja 
meg az optimális határt.

Az aktív peptid „visszakeresése"

Ha kimutattuk, hogy a peptidkeverék tartalmaz aktív kompo
nenst, vagyis a keverék mutat újszerű biológiai hatást, a követ
kező feladat az aktív peptid izolálása és szerkezetének megálla
pítása, amit a szintézis követ. Ha már egyszer a kezünkben van 
az aktív komponenst vagy komponenseket tartalmazó keverék, 
az izolálás történhet a már jól bevált elválasztási módszerekkel 
is, hiszen ezek lehetővé teszik az aktív vegyület kiválasztását 
akár több ezer inaktív összetevő közül is. Lehetséges azonban 
másfajta módszert is követni. Ennek ismertetésére kerül most 
sor. Ez a közelítés az aktív peptid megismerésére feltehetően ke
vesebb fáradsággal jár, mint az izolálásos módszer, amellett több 
információval is szolgál, ugyanis egyúttal a szerkezet-hatás ösz- 
szefüggést is feltérképezi. Alkalmazhatóságának feltétele az, 
hogy legyen módszerünk az aktivitás kvantitatív meghatározásá
ra. Egyszerűség kedvéért tételezzük most fel, hogy keverékünk 
egyetlen hatásos komponenst tartalmaz (hozzátéve ehhez az 
ugyanolyan hatást mutató kisebb aktivitású analógokat).

Az 1. visszakeresési lépés

Elővesszük azt a kn db mintát, amit félretettünk az n-tagú pep
tidek szintézisénél, mielőtt azokat összekevertük volna. Mind

egyikről lehasítjuk az N-tagú peptidek keverékét. Ezek a pep
tidek abban fognak eltérni egymástól, hogy más az n-edik (az
az az N-terminális) aminosavrész. Mindegyik mintát kvantita
tív hatásvizsgálatnak vetjük alá. Ez megmutatja, hogy hogyan 
függ az aktivitás az N-terminális aminosavrésztől, vagyis meg
állapíthatjuk az aktív peptid N-terminális aminosavrészét, és 
egyúttal azt is, hogy ennek helyettesítése más aminosavrésszel, 
hogyan befolyásolja az aktivitást. Tételezzük fel például, hogy 
a legnagyobb aktivitást mutató minta (és így aktív peptidünk) 
aminoterminálisa: Phe (fenilalanin). Mindjárt megjegyezzük, 
hogy ha több egyformán nagy aktivitással járó terminális ami- 
nosavat találunk (és ez vonatkozik a további visszakeresési lé
pésekre is), célszerű, ha az aktív peptid N-terminálisaként a 
legolcsóbb, vagy a legkisebb problémát okozó aminosavat vá
lasztjuk.

A 2. visszakeresési lépés

Ezután elővesszük az n- 1 tagú peptidek szintézisénél félretett 
k , db mintát és mindegyikhez külön-külön hozzákapcsoljuk 
az előzőleg megállapított aminosavat, példánkban a Phe-t. Ha 
mindegyik mintáról lehasítjuk a peptideket, ezáltal kuX számú 
különböző peptidkeverékhez jutunk. Ezekben az a közös, hogy 
minden pepiidnek Phe az N-terminálisa. Ha a peptidkeveréket 
kvantitatív vizsgálatnak vetjük alá, megállapíthatjuk az aktív 
peptid n-l-edik (vagyis az N-terminális előtti) aminosavrészét. 
Egyúttal megtudhatjuk, hogy ennek felcserélése más 
aminosavrészekkel milyen hatást gyakorol az aktivitásra. Téte
lezzük fel, hogy peptidünk utolsó előtti aminosavrésze Arg 
(arginin). Megjegyzendő, hogy ennél a visszakeresési lépésnél 
a Phe-t k , mintához kellett hozzákapcsolni, és ugyanennyi 
(tehát kn̂ j) esetben kellett hatásvizsgálatot végezni. Ilyenkor 
már nem végezzük el mind a t féle tesztet, hanem csak azt, 
amelyik a kérdéses hatásra vonatkozik. Tehát a szintetikus lé
pések száma és a tesztvizsgálatok száma egyaránt kn_x. Azt is 
megjegyezzük, hogy az ezt megelőző visszakeresési lépésnél 
csak hatásvizsgálat van (kn számú), szintetikus lépésre nincs 
szükség.

A 3. visszakeresési lépés

Ennél és az ezt követő visszakeresési lépéseknél kétféle utat kö
vethetünk. A szintézis közben félretett mintákban a peptidek tag
számát ki kell egészítenünk n-re, úgy, hogy azok N-terminális 
szakaszukon az aktivitást biztosító aminosavrészeket tartalmaz
zák. Ezt kétféle módon valósíthatjuk meg. Vagy az aminosavak 
(példánkban a védett Arg majd Phe) egyenkénti hozzákapcsolá
sával, vagy az előzetesen megszintetizált, megfelelő szekvenciá- 
jú oligopeptid (példánkban a védett Phe.Arg) egy lépésben törté
nő hozzákapcsolásával. A szükséges szintetikus lépések száma a 
kétféle megoldásnál erősen eltér. Az elvégzendő hatásvizsgála
tok száma viszont mindenképpen azonos. Térjünk rá most a 3. 
visszakeresési lépésre.

A lépésenkénti toldás

Vegyük elő az n-2 tagszámú peptidek szintézisénél félretett kn2  
számú mintát. Mindegyikhez hozzákapcsoljuk külön-külön előbb 
a védett Arg-ot, majd a védett Phe-t. A peptidek lehasítása után, 
mind a kn2  db peptidkeveréket aktivitás vizsgálatnak vetjük alá 
és megállapítjuk az aktív peptid N-terminálisától számított har
madik aminosavrészt. Az elvégzendő hatásvizsgálatok száma: 
Ki-r A szükséges szintetikus lépések száma: 2kn 2 . A kt előtti 
szorzószám annál nagyobb, minél rövidebb peptideket toldunk. A 
szorzószám megegyezik a hozzátoldandó aminosavrészek szá
mával.
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Toldás oligopeptiddel

Előre megszintetizáljuk a védett dipeptidet (példánkban 
Phe.Arg) és ezt kapcsoljuk a félretett kn2  számú minta mind
egyikéhez. Ezután úgy járunk el mint fent. A hatásvizsgálatok 
száma itt is: kn 2 . A szintetikus lépések száma (az oligopeptid 
szintézisét nem számítva): kn 2. Ez a megoldás gazdaságosabb
nak tűnik. Gyakorlatilag azt jelenti ez, hogy a visszakereséssel 
párhuzamosan szintetizáljuk az aktív peptidet is, mégpedig 
klasszikus módszerrel az aminoterminális felől indulva. A nö
vekvő peptid kis részletét feláldozzuk az egyes visszakeresési 
lépéseknél. Nagy előnye ennek a visszakeresési módszernek, 
azon túl, hogy kevesebb szintetikus lépésből áll, hogy mire a 
visszakeresési folyamat végére érünk, készen áll a szintetikus 
aktív peptid is.

Több aktív peptid visszakeresése

A szintetikus peptidkeverékekben több, eltérő hatású aktív pep
tid is előfordulhat. Ilyenkor a visszakeresési lépések száma any- 
nyiszor lesz nagyobb, ahány aktív peptidről van szó. Vagyis, ha 
„a" számú peptidről van szó, a szintetikus lépések és a hatás- 
vizsgálatok számát úgy kapjuk, ha a fentebb levezetett értékeket 
szorozzuk a-val. Megjegyzendő, hogy több eltérő hatású peptid 
egyidejű jelenléte komplikálhatja a visszakeresést, különösen ha 
ellentétes hatású peptidek is előfordulnak. Ennek részletezésétől 
azonban eltekintünk.

A visszakeresési folyamat akkor zárul, amikor vagy az 
oligopeptides, vagy a lépésenkénti toldás alkalmazásával vala
mennyi aktív peptid szekvenciáját megállapítottuk.

A szintetikus lépések számának és a hatásvizsgálatok 
számának összegezése a teljes 

szintetikus és visszakeresési folyamatra

A szintetikus lépések száma oligopeptides toldásnál

n
Szintézisnél

i=\
n-1

Visszakeresésnél: S» = a'}'k,
i=l

Szintézisnél és visszakeresésnél összesen:

S „ = ( o + l ) X  fc + fc,
i-l

Ha mindegyik lépésben k aminosavat variálunk:

Sn = [n(a + l ) - a ] k

A szintetikus lépések száma lépésenkénti toldásnál

n
Szintézisnél Sn — h

/=1
«-i

Visszakeresésnél & = a X ( « - 0 fc
i=l

Szintézisnél és visszakeresésnél összesen:

Sn = y ',k i + a ^  (n -  i)kí 
/=1 /=1

Ha mindegyik lépésben k aminosavat variálunk:
n- 1

Sn = nk + a k ^ i
i=l
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A hatásvizsgálatok száma, amely egyaránt érvényes oligopep
tides és lépésenkénti toldásnál

Szintézisnél Tn = t(n-l)

Visszakeresésnél Tn = а'У  h
;=i

Szintézisnél és visszakeresésnél összesen 

Tn = t(n - 1) + а У л h
i=i

Ha mindegyik lépésnél k aminosavat variálunk:

Tn = í(/i-l) + ank

Egy példa: az összes pentapeptid előállítása és hatásvizsgálata 

H5 = 3 200 000, n=5 k=20 í=10 «=1

Szintetikus lépések száma összesen

Oligopeptides toldással 180
Lépésenkénti toldással 300
Tesztek száma 140

A módszer kiterjesztése más vegyülettípusokra

Az előzőekben kifejtett módszer nemcsak aktív peptidek szisz- 
tematikus felkutatására alkalmas. Ugyanaz az elv minden más 
szekvenciális felépítésű vegyülettípusra érvényes, vagyis ami
kor az egymáshoz sorban kapcsolódó építőelemek minőségében 
és sorrendjében különböznek egymástól. Ezek között lehetnek 
természetes vegyületek, például oligoszacharidok, vagy 
oligonukleotidok, de elképzelhetők mesterséges vegyületek is. 
Ez utóbbiak esetében szekvenciális kopolimer típusú vegyüle
tek jöhetnek számításba, vagy szekvenciális polikondenzá- 
tumok.

Dr. Furka Árpád 
egyetemi tanár

36327/1982.ügyszám

Tanúsítom, hogy ezt a 14. azaz tizennégy oldalból álló összefű
zött okiratot dr. Furka Árpád egyetemi tanár Budapest VII., 
Csengery utca 23. III.2.szám alatti lakos előttem saját kezűleg 
írta alá.

Budapest, 1982. ezerkilencszáznyolcvankettő évi június hó 15. 
(tizenötödik) napján.

Dr. Bókái Judit 
állami közjegyző
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A gyógyszerkémia a társadalmak fejlődésében. 
Biodiverzitás és természetes anyagok*

ANTONIO MONGE** 
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Bevezetés

Napjainkban az emberi erőfeszítések globalizációja figyel
hető meg, ami abban jelentkezik, hogy a kultúra, az eszme 
és a tudomány akadálytalanul ju t át az országok, a kultúrák 
és a társadalmak hagyom ányos határain keresztül. Nem  
minden társadalom áll azonban azonos fejlettségi szinten, 
és továbbra is jelentős kihívást je lent különbségeink tiszte
letben tartása és hasznosítása, hogy ezáltal biztosítsunk bé
két, igazságot és szabadságot mindenki számára.

Az élettudom ányokkal kapcsolatban például az em ber 
által előállított gyógyhatású anyagoknak különleges, nem 
zetközi figyelm et kell kapniuk. Bárm ely vegyületet, 
amely segít az elvesztett egészség helyreállításában, vagy 
egy betegség m egelőzésében, m inden ország szám ára el
érhetővé kell tenni, tekintet nélkül az ország földrajzi e l
helyezkedésére vagy társadalm i fejlettségének fokára. 
Csak olyan szervezési je llegű  korlátok létezhetnek, am e
lyek gyártással és elosztással stb. kapcsolatosak.

Jelenleg vannak olyan országok, am elyek a gyógysze
rek felfedezői, és vannak országok, am elyek csak fo

* IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) gyógy
szerkémiai szekciójában Antonio Monge professzor (Navarra, Spanyolor
szág) a gyógyszerkémiai oktatás nemzetközi kérdéseivel foglalkozik. A 
tanulmány magyar fordítását Dr. Fischer János (Richter Rt. kutatási osz
tályvezető, a IUPAC tagja) készítette el Vukics Krisztina segítségével.
** Centro de Investigación en Farmacobiologico Aplicadia. Universidad 
de Navarra. Apdo. 177. 31080 Pamplona, Espafía
*** Chorghade Enterprises. 14 Carlston Circle. Narick. MA 01760- 
1205. U.S.A.
**** Q r for Drug Design & Development. Univ. Toledo. College of 
Pharmacy. 2801 W. Bancroft Street. Toledo. OH, 43606-3390. U.S.A.
***** U niversity College London. D epartm ent o f Chemistry. 
Christopher Ingold Laboratories. 20. Ngordon Street. London. WC1H 
OAJ UK.
****** Daiichi Pharmaceutical Co. Ltd., 14-10. Nihonbashi 3-chome. 
Chuo-ku. Tokyo. 103-8234. Japan.
******* Astra Hassle AB. S-431 83 Mölndal. Sweden 
******** Route 4. Box 24 Hempstead. TX. 77445. U.S.A.
********* D epartm ent o f  M edicinái Chemistry. University o f 
Michigan. College o f Pharmacy. 428. Church Street. Ann Arbor. MI. 
48109-1065. U.S.A.
********** Parke-Davis Pharmaceutical Research. 2800 Plymouth 
Road. Ann Arbor. MI 48105. U.S.A.
*********** U m versité Louis Pasteur S trasbourg. Faculté de 
Pharmacie. 74, Route du Rhin. BP 24 F. 67401. Illkirch Cedex. Francé

gyasztók. Hasonlóképpen vannak országok, ahol a szelle
mi tulajdonjogra vonatkozó jogszabályok egészen kifino
multak, míg más országokban ilyen típusú jogszabályok 
egyáltalán nincsenek. Egyes országok fejlődésben van
nak, és bővelkednek term észeti erőforrásokban és biológi
ai sokféleségben, m íg más országok képesek ezek tudo
mányos és technológiai kiaknázására, de nem  rendelkez
nek ilyen erőforrásokkal. Ebben a széles panorám ában 
fontos szerepe lehet a kém ia területének, mivel a gyógy
szerek olyan kém iai term ékek, am elyeket sok esetben ké
miai reakciókkal m ódosítanak, vagy esetleg teljes egészé
ben kém iai reakciókkal állítanak elő. Hasonlóképpen, a 
biológiai sokféleség a növények bonyolult szerkezetekkel 
rendelkező kém iai összetevőinek tulajdonítható, am elyek 
közül sokat nem sikerült még a gyakorlatban m estersége
sen előállítani. A biológiai sokféleség elvesztése nagy po
tenciális értékű inform áció elvesztését jelenti.

Ennek a közlem énynek az a célja, hogy finom ítsa és 
előm ozdítsa az IUPAC M edicinái Chem istry [ 1 -2] szekció 
korábbi projektjei során javasolt elgondolásokat. A szer
zők elsősorban azt kívánják elősegíteni, hogy a gyógysze
rek felfedezésével és fejlesztésével kapcsolatos tudom ány 
és technológia átadása a fejlett és a fejlődő társadalm ak 
között olyan módon fokozódjék, hogy az m indkét fél szá
m ára a lehető legelőnyösebb legyen.

A modell megfordítása

Adm inisztratív vagy politikai m egfontolásokra való tekin
tet nélkül kell, hogy a magas szinten fejlett vállalatok és 
központok közös projektek révén kapcsolatba kerüljenek 
a fejletlenebbekkel a kém ia szerteágazó területén, különö
sen pedig a biológiailag aktív vegyületek terén. A köl
csönhatás különféle módjai javasolhatók: a leggyakrabban 
alkalm azott mód az, am ikor biológiai sokféleséggel ren
delkező fejlődő országok nyersanyagából kivont m intákat 
tanulm ányozásra fejlett országokba szállítanak. Bem utat
ju k  ennek a hagyom ányos m odellnek a megfordítását, ne
vezetesen a technológia átadását a biológiai sokféleséggel 
rendelkező országok részére, hogy azután azok m aguk vé
gezhessék el a szükséges fejlesztési munkát. Az a kémiai 
kutatás, am elyet abban az országban végeznek, ahonnan a 
m inták szárm aznak, elősegítené az ország tudom ányos 
fejlődését. A versenyképes kapacitás, a kutatási módszer-
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tan és az infrastruktúra lehetnek a tárgyalások és a m egál
lapodás súlypontjai. A bioaktív m olekulák kémiai kutatá
sában a biológiai sokféleséggel rendelkező' fejlődő orszá
gok hozzájárulása a következőkkel jellem ezhető:
>  erősségek:

-  biológiai nyersanyag, állati illetve növényi eredetű, 
bizonyított vagy potenciális aktivitással;

-  hagyományos ismeretek a biológiai aktivitásra vonat
kozóan, növényekhez és állatokhoz kapcsolódóan.

>  gyengeségek:
-  infrastruktúra-hiányosságok, am elyek a tudom á

nyos kutatás végzésében nehézségeket okoznak.
Fontos, hogy ezeknek a program oknak biztosítaniuk kell 
a biológiai sokféleség m egőrzését, egyenlő szellemi tulaj
donjogokat illetve kötelességeket, valam int a tudományos 
erőforrások, felszerelések és az infrastruktúra fejlődését.

Gyógyszerkémia és biológiai sokféleség

Felismerve azt, hogy a biológiai sokféleség elveszhet mes
terséges kataklizmák -  mint például nagy közművek építése 
-  miatt, vagy természeti katasztrófák -  tűz, vulkánok stb. -  
miatt, a gyógyszerkémia nagy szövetségesként működhet az 
ökológiai egyensúly kihangsúlyozásával az élet és környe
zete, növények és mikrofauna között, valamint más kapcso
latokban. A gyógyszerkémia ugyanakkor felism eri a szim
biotikus kölcsönhatást az őshonos közösség és a kultúrák kö
zött, mivel az potenciális felfedezések alapját és forrását ké
pezi- Ezeket az összefüggéseket táplálni kell és meg kell 
őrizni kulcselemeit. A természetes eredetű gyógyszereket ta
nulmányozó kutatók elfogadják ezt az okfejtést. Elemzése
ik, a rendelkezésre álló erőforrások értékelése és hatékony 
felhasználása nagymértékben segítheti a biológiai sokféle
ség elemeinek a fenntartását, ugyanakkor elősegíti a tudo
mányos haladást. M ásrészt azokban a fejlődő országokban, 
ahol a gazdaság alapja a mezőgazdasági és állattenyésztési 
erőforrások kiaknázása, mely elsősorban a könnyen értéke
síthető, közvetlenül eladható termékek termeléséhez kap
csolódik, nagy nyomás nehezedik a természetre. Követke
zésképpen, nagy a nyomás abban az irányban is, hogy po
tenciálisan megszüntessék természetes növényvilágukat, 
így a biológiai sokféleség és a különféle együttműködések 
lehetősége és szervezése közötti összefüggés különösen fon
tossá válik egy fejlődő ország közvetlen pénzügyi igényei
vel kapcsolatban. Ennek fényében azonban a biológiai sok
féleségnek és a gyógyszerkémiának módot kell találnia az 
együttműködésre és a lehetőségek optimalizálására új szö
vetségek és a technológia átadásán keresztül, amely nem  
tisztán gazdasági alapokon áll. Óriási előnyök keletkezhet
nek az oktatás, a tudományos kutatás és innováció területén, 
ha nem az azonnali pénzügyi nyereséggel kell számolni.

Néhány példa szemléletes lehet. Az „una de gato,” 
Uncaria tomentosa, DC olyan kúszónövény, am elyet rég
óta használnak Dél-Am erika bennszülött közösségei. Az 
országok lakosai azonban, ahol a növény terem, bizalm at
lanok lettek a növényi kivonatok gyógyszerkém iai kutatá
sok céljára történő exportálásával szemben, m ert úgy gon
dolták, hogy esetleg nem kapnak majd érte arányos hasz
not. Végül néhány pénzügyi érdekeltségű cég a növényt 
tetszőleges mennyiségben kínálni kezdte az internet segít
ségével a világ bárm ely részére. Ennek eredm ényeképpen
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a technológia és a technológiai fejlesztés bevezetésének 
lehetősége elveszett azon országok számára, am elyek a 
növényt eredetileg birtokolták. M ásrészt olyan növények, 
m int a rákellenes alkaloidok -  pl. vincristine -  gyártásá
ban nagy jelentőségű Calharantus raseus G. Don m egho
nosítása, a biológiai sokféleség m egőrzésének, a gazdasá
gi érdekű mezőgazdasági m ódszerek gyakorlásának és a 
helyi vegyipar létrehozásának formáit jelenti.

A gyógyszerkémia és a természeti 
erőforrások tulajdonjoga

Elism erve az egyes országoknak az erőforrásaikhoz fűző
dő szuverén jogát [3], ennek a közlem énynek az a célja, 
hogy kom prom isszum okra ösztönözzön a fejlett és a fej
lődő országok között a tulajdonjog terén. Olyan új körül
mények m erültek fel [4], am elyek a tudomány kereskedel
mi alapokra helyezéséhez és terjesztéséhez lényeges sza
badalmak hagyományos rendszerének a reformját javasol
ják. Jelenleg, ha egy bennszülött közösség előállít valami
lyen egyedülálló szövetet, azt a világon bárki lem ásolhat
ja , mert nincs jogilag védve. Ugyanakkor, ha valaki egy 
fejlett országban másol, és bejegyezteti a bennszülött kö
zösség mintáján alapuló módosításokat, senki, még az ere
deti művész sem m ásolhatja azokat jogszerűen [5]. Lehet
ne azzal érvelni, hogy a bennszülött közösség felelőssége 
m unkájának a bejegyeztetése, hogy törvényes védelmet 
szerezzen. Á ltalában azonban az ilyen országok erre nem 
képesek, mivel nem ism erik az ilyen típusú eljárásokat, 
vagy pedig hiányoznak ezeknek a céloknak az eléréséhez 
szükséges eszközök. Ugyanez a helyzet valamely bioló
giai hatású növényből készített gyógyhatású készítm ény
nyel, ha azt kezdetben hagyom ányos kultúra használta.

A tulajdonjog megállapítása esetleg nem egyszerű. M in
denképpen a felfedező meghatározásával kell kezdeni [6 ]. 
A gyógyszerek hagyományos gyógyszerkémiai módszerek
kel történő felfedezésekor ez lehet egy egyéni kutató, vagy 
egy egész kutató csoport. Gyógyászati célra felhasználható, 
bennszülött közösségektől származó növények esetében a 
kérdés sokkal bonyolultabb. Itt inkább a feltalálók „lánco
latáról” beszélünk. Ez problémát jelenthet, amikor a ked
vezményezettek kiválasztására és az elért előnyök felosztá
sára kerül sor. Ugyanilyen fontosságú az a tény, hogy bizo
nyos kultúrák a természetet szentnek tartják, és ferde szem
mel néznek minden jogi védelemre irányuló kísérletet, amit 
az üzleti alapokra helyezés előjátékának tekintenek.

Az, hogy egy növény hagyom ányos felhasználása adott 
betegség kezelésére köztulajdonnak, prior art-nak számít- 
e, nyugtalanító kérdés. A tudás védelmét a biológiai aktivi
tással rendelkező növényekkel kapcsolatban nem könnyű  
szabadalmakkal biztosítani és további utakat kell keresni. 
A méltányosság szempontjából válaszokat találhatunk az 
ismeretek átadásán keresztül. Vegyük figyelembe azt. 
hogy a gyógyászatban jelenleg eredeti alakjukban felhasz
nált növények száma nagyon korlátozott. A gyakorlatban a 
növényi kivonatok biológiai irányítású frakcionálása az a 
folyamat, amely esetleg lehetővé teszi számunkra, hogy 
olyan vegyületekhez jussunk, amelyek általában további 
szerkezeti változásokon mennek át, míg végül a kívánt m o
lekulákat adják, amelyek aktívabbak és kevésbé mérgező- 
ek. Következésképpen, ilyen jellegű esetekben az a szaba
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dalom, amely az eredeti növényi anyagot védi, esetleg nem 
elegendő. Az ilyen „növényfejlesztési” eset megoldása  
zsákutcához vezethet pontosan az olyan országok számára, 
amelyek fejlődésben vannak és ezáltal esetleg eleve elvesz
tik a lehetőséget biológiai sokféleségük kihasználására.

A történelmi tudás gazdasági kom penzálása nem vesz
het el az általános fejlődési folyam at során, hiszen az élő 
anyagoknak esetleg védelemre és tartósításra volt szüksé
gük, néha évszázadokon át, hogy végül használatuk je len 
legi érvényesülése lehetővé váljék. Ez az erőfeszítés eset
leg szerződéssel kom penzálható, royalty m egállapításá
val, amely a kereskedelm i értékesítéskor kerül kiegyenlí
tésre. Az előző fejtegetésekkel összhangban a szerződés a 
kereskedelmi forgalmazás előtt és az együttm űködő fej
lesztési vállalkozás részeként m eghatározhatja a szem é
lyek betanítását, berendezések és technológia beszerzését, 
vagy még gyakrabban a m intákért történő fizetést. Ellen
értékét kaphatnak például azok a személyek, akik a növé
nyeket nyújtják, a kivonatokat készítik, biológiai vizsgála
tokat végeznek, úgy, hogy mindenki megtalálhassa a saját 
érdekeltségét és végül a részesedését a kereskedelmi for
galomba hozatalból. Az ország közvetlen előnyhöz ju t a 
tevékenységek megadóztatása, és ami még fontosabb, tár
sadalm ának tudományos és technológiai előrehaladása ré
vén. Komolyan m egfontolandó annak a lehetősége is, 
hogy a regionális leányvállalatok, illetve a helyi cégek 
fontosabb szerepet töltsenek be a kutatási eredm ények és 
technológia átadásában az ilyen együttm űködések során.

A fejlődő gazdasággal rendelkező országokban a bioló
giai sokféleség és a kapcsolódó tevékenységek a „zöld ara
nyat” jelentik. Ezért a kormányok időnként gyors, pénz
ügyileg erőltetett politikát folytatnak, amely néha ellentétes 
lehet a gazdasági kapcsolatokkal. így mindkét félnek fel 
kell készülnie arra, hogy hosszabb távú tervezési szempon
tokat alkalmazzon döntéshozatali folyamataiban. M éltá
nyosságot és egyenlő esélyt kell biztosítani bármely társa
dalom által elért felfedezés védelmére. Ez a méltányossági 
elv elsimíthat minden nézeteltérést, amely a fejlett országok 
gyógyszerkémikusainak tevékenységéből származhat fejlő
dő országokbeli partnereikkel való kapcsolatukban.

Értékelés és ajánlások

A növényekből és más élő szervezetekből vett kivonatok 
gyógyszerkémiai kutatása, am ely gyógyszerek felfedezé
séhez vezet, fontos tényező lehet a biológiai sokféleség 
fenntartásában is.

A jelentős biológiai sokféleséggel rendelkező társadalmak 
és a korszerű technológiával rendelkező fejlett társadalmak 
között fennálló kapcsolatoknak a méltányosság elvén kell 
alapulnia. A működést együttműködési szerződéseknek kell 
szabályoznia, amely a tudományos kutatás haladását úgy is
meri el, hogy nem az azonnali pénzügyi szempontokat te
kinti elsődleges érdeknek, hanem inkább az ilyen partner- 
kapcsolat törvényes, hosszabb távú következményeit [7, 8 ].

Mivel az egész emberiségnek javára válik az új gyógysze
rek felfedezése, minden társadalomnak együtt kell működ
nie a nagy választékkal rendelkező területek megőrzésében 
és értékelésében, ahonnan az ilyen struktúrák eredhetnek. Ez 
gyógyszeripari vállalatok által végzett beruházásokkal való
sítható meg, amelyeknek a célja az ilyen típusú terület (pél

dául széleskörű biológiai sokféleséggel rendelkezik, a kör
nyezet sérülékeny vagy ahol ígéretes fajták teremnek) meg
őrzése, valamint helyi kutatások elősegítésével olyan együtt
működés keretében, amely mindkét fél számára meghatáro
zott tevékenységek azonnali fejlődését és általában a bioló
giai sokféleség tartós művelését teszi lehetővé.

Erősíteni kell az ilyen típusú kutatási projektekre vonat
kozó nem zetközi kapcsolatokat, különösen a fejlődés kü
lönböző szintjén levő országok bekapcsolásával.

Ki kell használni az egyetem ek és vállalatok kapcsola
tát a kevésbé fejlett országokon belül. Erősíteni kell a nem 
zetközi kapcsolatokat a tudósok, és a kutatásért felelős ható
ságok között a különféle országokban.
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Korszerű vegyi harcanyagok és megsemmisítésük 
aktuális kérdései

KOVÁCS JÓZSEF*

A közelm últban bekövetkezett környezetszennyeződések 
(pl. ciánvegyületekkel, nehézfém  ionokkal) felhívják a fi
gyelm et a potenciális veszélyt je lentő  vegyületekkel törté
nő m unkavégzés során szükséges biztonsági óvintézkedé
sekre. Ez különösen vonatkozik a vegyipar területén olyan 
feladatok ellátására, am elyek nem kizárólag általános ipa
ri tevékenységgel függenek össze (pl. a m érgező hatású 
anyagok megsem misítése).

Aktuális röviden áttekinteni azokat a feladatokat, m e
lyek egy új, nem zetközileg elfogadott egyezm ény követ
kezm ényeként, a vegyi harcanyagok megsem misítésével 
összefüggően hárulnak az egyes EN SZ tagállamokra, így 
hazánkra is.

Az EN SZ fegyverkorlátozási és leszerelési kérdések
kel fog lalkozó  b izo ttsága egyezm ényt dolgozott ki, 
am ely a vegyi harcanyagoknak a m egsem m isítésére vo
natkozik. Az egyezm ényt teljes cím én „Egyezm ény a 
vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalm o
zásának és használa tának  tila lm áró l” (továbbiakban 
Egyezm ény) 1993. jan u ár 13-án Párizsban írták alá, 
am elyet a m agyar parlam ent 1996. október 31-én ratifi
kált és 1997. április 29-én lépett hatályba. A M agyar 
K özlönyben 99. sz. CIV. tv. 1997. novem ber 14-én került 
kihirdetésre [ 1].

Az Egyezm énynek m egfelelő feladatok végrehajtása, 
adm inisztratív intézkedések kiadása mellett, az országos 
ellenőrző szerveken túl kiterjed azokra a hivatalokra is, 
am elyek kijelölik és nyilvántartásba veszik azokat az inté
zeteket és vegyipari üzemeket, am elyek a rendeletben fel
sorolt vegyületekkel m unkavégzés során kapcsolatba ke
rülhetnek. Az Egyezm ényben előírt követelm ények kielé
gítését m eghatározó rendeletben a vegyi harcanyagok fizi
kai és kémiai tulajdonságain túl elő kell írni az egyes tech
nológiai folyam atok elem zését is, ami az anyagok m érge
ző hatása m iatt a biztonságos m egsem m isítési m űveletek
hez nélkülözhetetlen.

A z előző nem zetközi szerződésekkel szem ben az 
Egyezmény a tömegpusztító fegyverek egyikének, a vegyi
fegyvereknek nem csak az alkalm azását tiltja meg, hanem 
m egtilt minden olyan tevékenységet, amely a vegyi harc
anyagok felhasználásának előfeltétele. Ennek m egfelelő
en az Egyezm ény elrendeli a m eglévő vegyifegyverkész
letek hatástalanításán túl a fegyverek előállítására szolgá
ló üzem ek leszerelését és m egsem m isítését is.

A mérgező hatású vegyi harcanyagok nyilvántartásának 
elkészítésére, a vegyifegyverek m egsem m isítésére és az 
egyes vegyületek prekurzoraira vonatkozóan hazánkban 
az Egyezm ény végrehajtását jogszabály írja elő.

* 3654 Bánréve, Kossuth u. 34.
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Az Egyezmény követelményeinek kielégítéséhez 
tartozó fogalmak és definíciók

Az Egyezm ény követelm ényeinek m egfelelő egészség- 
védelm i és biztonsági in tézkedések előírásához szüksé
ges az egyes fogalm ak egyértelm ű m eghatározása, to
vábbá a je len tések  elkészítéséhez a pontos definíciók 
használata.

„ M érgezővegyület” az, am ely az életfolyam atokra gya
korolt kém iai hatása útján em bernél és állatnál képes ha
lált, esetleg ideiglenes cselekvésképtelenséget vagy tartós 
ártalm at okozni. Ez magában foglal minden vegyületet, 
tekintet nélkül annak eredetére vagy előállításának m ódjá
ra, továbbá arra, hogy létesítm ényekben, lőszerekben 
vagy bárhol máshoz keletkeznek.

„Prekurz.or” az a reagáló vegyület, am ely részt vesz 
egy m érgező vegyület -  bárm ely m ódszerrel történő -  elő
állításának m eghatározott szakaszában. Ez magában fog
lalja a bináris vagy több kom ponensű vegyi rendszerek al
kotóit is.

„Vegyifegyverek” fogalm ába tartoznak a m érgező ve
gyületek és prekurzoraik, továbbá alkalm azásukhoz szük
séges vegyi lőszerek, rakétafejek és légi kiöntő eszközök 
is. A vegyifegyverekben alkalm azott vegyületek, valamint 
a prekurzorok egy része kettős felhasználásúak, mivel 
vegyifegyverek tölteteként vagy békés célokra egyaránt 
felhasználhatóak.

„Bináris fegyverekben” a m érgező harcanyagok előállí
tásának utolsó fázisa a két kulcs-prekurzorból magában az 
alkalm azásra kerülő lőszerben következik be. A nem 
(vagy alig) toxikus, egym ástól szeparáltan elhelyezett 
kulcs-prekurzorok (pl. a szarin esetében az egyik prekur- 
zor az izopropilalkohol) a gránátban, bombában a kilövés, 
kioldás után keverednek össze és létrejön a toxikus harc
anyag. A bináris fegyverek felfedezése, előállítása azért 
nagy jelentőségű, mert korábban a vegyi harcanyagokat 
különleges felszereléssel ellátott üzem ekben gyártották, 
am elyeket könnyen fel lehetett ism erni és m egkülönböz
tetni az egyéb vegyipari létesítm ényektől, ilym ódon köny- 
nyen kiválasztható célpontok voltak rendkívüli (pl. hábo
rús) körülm ények között. K ülönböző közlem ényekből 
megállapítható, hogy a tiltó rendelkezések m egkerülésé
vel pl. m ezőgazdaságban alkalm azott vegyületek gyártása 
címén mód van a kétkom ponensű (bináris) vegyifegy
verek előállítására. A binarizáció további előnye, hogy le
hetséges a vegyifegyverek hosszú idejű tárolása is.

„Vegyi kényszerítő  eszköz"  bárm ely olyan vegyület, 
am ely képes em bereken gyorsan érzékelési irritációt elő
idézni vagy fizikai m agatehetetlenséget okozni, de a tüne
tek a behatás megszűnését követően rövid időn belül m eg
szűnnek.
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„A z Egyezm ény által nem tiltott célok” a m érgező ve- 
gyületekkel kapcsolatban:
a) ipari, m ezőgazdasági, orvosi, gyógyszeripari kutatási 
vagy más békés célok;
b) védelmi célok, am elyek közvetlenül kapcsolatosak a 
m érgező harcanyagok elleni védelem m el, a vegyifegy
verek elleni oltalomm al;
c) olyan katonai célú felhasználások, am elyek nincsenek 
kapcsolatban a vegyifegyverek használatával és nem füg
genek a vegyületek m érgező tulajdonságainak hadviselési 
módszerként való alkalm azásától;
d) a jogérvényesítés, beleértve az országon belüli rend- 
fenntartó célokat.

A vegyi harcanyagok csoportosítása

A vegyi harcanyagként felhasználható vegyületek különbö
ző kémiai szerkezetük ellenére, az általánosan elfogadott el
vek szerint, biológiai károsító hatásuk alapján kerülnek cso
portosításra. K iegészítésként meg kell említeni, hogy az 
Egyezményben külön csoportosítják és sorolják fel azokat 
a mérgező anyagokat, valamint prekurzorokat, amelyeket 
kifejezetten vegyi harcanyagok céljára állítottak elő és azo
kat, amelyek vegyifegyverként is felhasználhatók.

A vegyi harcanyagok m érgező hatásuk és a vegyifegy
verek tölteteként való fontosságuk alapján az 1. táblázat 
szerint csoportokba sorolhatók [2, 3, 4].

/. táblázat

A legjelentősebb vegyi harcanyagok 
elnevezése és csoportosítása

1. Idegmérgek:
szerves foszforsavszármazékok (pl. fluor-foszfátok) és fluor-ecetsav- 
származékok (pl. fluor-acetátok)

Foszforsavszármazékok:
Diizopropil-fluor-foszfát (DFP)
Tabun (GA)*: O-etil-dim etilam ino-ciánfoszfát dimetil-foszfor- 
amido-ciánsav-etil-észter
Szarin (GB): O-i-propil-metil-fluorfoszfát metil-fluoro-foszfon- 
savas-izopropil-észter
Szomán (GD): O-pinakolil-metilfluorfoszfát 
Tammelin-észter: O-kolin-metil-fluor-foszfát 
VX-anyag: O-etil-metilfoszfonil-tiol-diizopropilamino-etán 
V-anyag: 0-2metil-propil-metilfoszfonil-tiol-dietilamino-etán 

Fluor-ecetsavszármazékok:
Fluor-ecetsav: F-CH2-COOH 
co-Fluor-karbonsavészterek: F-(CH2)n-COOR 
(o-Fluor-acetamidok: F-(CH2)-COONH2 

Fluor-alkoholok: co-Fluor-alkoholok: F-(CH2)n-OH
2. Hólyaghúzó vegyületek:

Kénmustárok [H]
Kénmustár: bisz(2-klóretil)-szulfid; 2.2’-diklór-dietil-szulfíd
2-klóretil-klórmetil-szulfid
bisz(2-klóretiltio)-metán
szeszkvimustár: 1,2-bisz(2-klóretiitio)-etán
1.3- bisz(2-klóretiltio)-n-propán
1.4- bisz(2-klóretiltio)-n-bután
1.5- bisz(2-klóretiltio)-n-pentán 
bisz(2-kIóretil-tiometil)-éter 
0-mustár:bisz(2-klóretil-tioetil)-éter

* amerikai általános kódjelek

Nitrogénmustárok:
H N 1 :bisz(2-klóretil)etil-amin 
HN2:bisz(2-klóretil)metil-amin 
HN3:trisz(2-klóretil)-amin 

Luizitok (Lewisite)
Luizit 1:2-klórvinil-arzin-diklorid 
Luizit 2:bisz(2-kIórvinil)arzin-klorid 
Luizit 3:trisz(2-klórvinil)-arzin 
Mustár-Luizitkeverék

3. Vérmérgek:
hidrogén-cianid
karbonil-cianid
szén-monoxid,
nikkel-tetrakarbonil
arzén-hidrogén (kalcium-arzenid-ből)

4. Fojtó hatású mérgező anyagok:
klór
foszgén (CG): karbonil-diklorid 
difoszgén (DP): klórhangyasav-triklórmetil-észter 
PF1B: 1,1,3,3,3-pentafluor-(2-trifluormetil)-1 -propán 
klórpikrin: triklór-nitrometán

5. Ingerlő hatású mérgező anyagok:
a) Könnyeztető hatású vegyületek: klóracetofenon (CN) 

klóraceton
orto-klórbenzilidén-malononitril (CS)

b) Tüsszentető (köhögtető) hatású vegyületek:
Klark 1: difenil-arzinklorid (DA)
Klark 11.: difenil-arzincianid (DC)
Adamsit: difenil-aminarzénklorid (DM)
Mustár-Luizitkeverék

c) Pszichotoxikus (pszichomimetikus) harcanyagok:
LSD: lizergsav-dietilamid
Pszilocibin: 3-[2-(dimetilamino)-eti!]-indolil-4-hidrofoszfát 
Meszkalin: 3,4,5-trimetoxi-fenilamino-etán

6. Növények ellen alkalmazható harcanyagok:
indolszármazékok (indolecetsav, indolpiroszőlősav)
2,4D (2,4 diklór-fenoxiecetsav) és észterei 
2,4,5T (2,4,5-trikIór-fenoxiecetsav) 
maleinsavhidrazid (már nyomokban hatásos) 
p-klórfenil-dimetil-karbamid

7. Toxinok:
aflatoxin 
botulinus toxin 
ricin
saxitoxin

Az 1. táblázatban  lévő felsorolás lényegében az egyes 
m érgező vegyületek fontossági sorrendjében m utatja be a 
fegyverek céljaira alkalm as vegyi harcanyagokat. Az 
Egyezm ényben vállalt feladatok teljesítéséhez, az egyes 
vegyifegyverek biztonságos m egsem m isítéséhez és a kü
lönböző hatású m érgező vegyületek országos nyilvántar
tásának elkészítéséhez -  nélkülözhetetlen -  az egyes ve
gyi harcanyagok ism erete.

Idegmérgek

Az idegmérgek felfedezése új fejezetet nyitott a vegyifegy
verek céljaira alkalmas mérgező harcanyagok történetében, 
a korábban ismert vegyi harcanyagoknál ugyanis nagyság
rendekkel toxikusabbak. Ezenkívül lehetővé tették olyan el
járás (binarizáció) kidolgozását, amely alkalmazásával elke
rülhetők a nemzetközi szerződésekben előírt -  a vegyi harc
anyagok gyártására vonatkozó -  tiltó követelmények.

Az idegm érgek kémiai összetételük szerint két nagy 
csoportba sorolhatók; a szerves foszforsavvegyületek és a 
fluor-ecetsav szárm azékok csoportjára.
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Szerves foszforsavvegyiiletek

A szerves foszforsavvegyiiletek nagyobbik csoportját ké
pezik a fluor-foszfátok és az újabban előállított tiolszár- 
mazékok.

A fluor-foszfátok fizikai, kém iai és biológiai tulaj
donságaik alapján jó l elkülöníthetők, toxikusságuk a szer
kezetükkel összefüggően különböző, röviden a követke
zőkben foglalható össze.
a) A foszforsav-diészterek között az elágazó szénláncú al
koholokkal képzett észterek (pl. a DFP) mérgezőbbek, 
m int az egyenes szénláncúak. Legerősebb m érgező hatás 
az oxigénhez kötődő szénatom on lévő elágazás esetén ta
pasztalható. Gyengébb a m érgező hatás, ha az elágazás a 
lánc szabad végén helyezkedik el.
b) Ha a fluort klór-, cián-, tiocián- vagy metilamino-cso- 
porttal helyettesítjük, erősen csökken a m érgező hatás, ki
vétel a ciántabun, am ely toxikusabb, m int a fluortabun. 
Csökken a m érgező hatás akkor is, ha a fluor- és foszfor
atom között egy vagy több m etiléncsoport van. Kisebb 
mérgező hatás figyelhető meg különösen akkor, ha az RO- 
csoportban az О helyére S atom kerül. Növekszik a mér
gező hatás, ha az egyik RO -csoport helyén (CH 3)-,-N-cso- 
port van a vegyületben (két (CH 3f -N - )  esetén a mérgezés 
bizonyos tüneteinek (pl. a pupilla-szűkülés) hiánya figyel
hető meg.
c) Ha a fluor-foszforsavészterben az egyik alkoholcsopor
tot egy alkilcsoport helyettesíti, növekszik a m érgező ha
tás, amely a m olekula összetevői szerint nagym értékben 
eltérő lehet.

Ha az előzőekben felsorolt és a mérgező fluor-foszfátok to- 
xikusságának összefüggéseit vizsgáljuk, a szerkezetük 
függvényében a következőket találjuk. Amennyiben a DFP 
mérgező, veszélyeztető hatását egységnek vesszük a ciánta
bun toxikussága ötszörös, a szariné hússzoros, a szománé 
ötvenszeres, a Tammelin-észterré kétszázszoros. A németek 
1942-1945 között mintegy 12 000 t tabunt gyártottak, de a 
II. világháború alatt nem kerültek felhasználásra. A Szövet
ségesek a háború végén több ezer tonna tabunt foglaltak le
[5]. Szarint a háború alatt ipari méretben nem  gyártottak.

Irak az Irán elleni háborúban (1984-1988) használt 
tabunt és az Öböl-háború idején Irak szarinból is nagy 
raktári készlettel rendelkezett (ezt a háború utáni ENSZ 
ellenőrzések igazolták). A japán Aum Shiurihyo vallásos 
szekta 1994-ben M atsum otoban, majd egy terrorista cso
port a tokiói metróban 1995-ben szennyezett szarint hasz
nált. Tokióban ennek hatására 12 szem ély m eghalt, 
5 500 személy sérült meg a tám adás következtében.

A szerves foszforsavvegyületek m ásik csoportját а V- 
anyagok alkotják, am elyeket az 1950-es évek közepén fe
deztek fel, de az első publikációk ezekről az anyagokról 
csak 1955-ben jelentek  meg. Az inszekticid kutatások a 
szerves foszforsavszárm azékok vizsgálata útján vezettek 
az Amiton előállítására, mely 0,0-dietil-foszfonil-tiol- 
dietilamino-etán. Ennek a vegyülettípusnak további vizs
gálatakor legalább három intézm ény egym ástól függetle
nül állapította meg (1952-53-ban), hogy az új vegyületek 
mintegy tízszer mérgezőbbek, m int a szarin.
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Az Egyesült Államokban 1958-ban határozták el, hogy 
VX kódnév alatt hozzák forgalom ba e tartós szennyezések 
előidézésére alkalm as vegyületeket, am elyek nagyobb 
m ennyiségű előállítása 1961. áprilisban kezdődött, de 
szerkezeti képletüket 1972-ig nem publikálták (ezek a VX 
és V-anyagok).

A szerves foszforsavszárm azékok -  idegmérgek -  tiszta 
állapotban színtelen folyadékok, illékonyságuk nagym ér
tékben különböző. E vegyületek általában a nem illékony 
olajokhoz hasonló állagúak, ezért ezek a vegyi harcanya
gok között a maradó szennyeződést előidéző vegyületek 
csoportjába tartoznak, m érgező hatásukat többnyire bőrön 
keresztül felszívódva fejtik ki. Egy extrém kivételnek mi
nősül a szarin, amely könnyen illó tulajdonsága m iatt mér
gező hatását többnyire a légzőszerveken keresztül idézi 
elő. A tabun és szomán illékonysága a szarin és a VX ve
gyületek közé sorolható. Sűrítő és ragasztó anyagok hoz
záadásával elérhető, hogy pl. az illékony szomán átalakít
ható maradó szennyeződést előidéző keverékké.

Érdekes tulajdonsága a V X -anyagnak, hogy 9,5°C-nál 
melegebb vízben rosszabbul oldódik. E fizikai tulajdon
ság ism erete a m érgező anyagok m egsem m isítését végző 
szakemberek számára feltétlenül szükséges, mivel a vegyi
fegyverek szétszerelésekor a töltetet képező mérgező ve
gyületek ha kikerülnek a közvetlen környezetbe, m érgezé
seket okozhatnak.

Az O roszországban folyó hasonló típusú vegyületek 
kutatásáról és gyártásáról 1993. szeptem berben egy je 
lentést tettek közzé [6 ] a M oscow  N ew s-ban, am ely sze
rint egy új típusú m érgező vegyületet fejlesztettek ki. Ez 
az új vegyület a V-típusú m érgező anyagok közé sorol
ható , de bonyo lu ltabb  szerkezetű . E vegyü lete t 
„N ovichok-8 ”-nak nevezték el és -  feltételezések szerint 
-  m érgező hatása a VX-nél 5-8-szor erősebb (kb. I mg a 
halálos adag, de az anyag pontos kém iai szerkezetét nem 
közölték).

Fluor-ecetsav származékok (fluor-acetátok)

A m érgező hatású fluor-ecetsav szárm azékok közé sorol
ják  a hadi kém iában a szervezetben az átalakulások ered
m ényeként fluo r-ecetsavat adó vegyü leteket (ennek 
m egfelelően az oxidáció után fluor-ecetsavvá alakuló 
fluoralkoholokat is). Ide tartoznak az előzőeknek m egfe
lelően a különböző nagy m olekulasúlyú co-fluor-karbon- 
savak, ezek észterei (F-(C H 2)n-CO O R), az co-fluor-alko- 
holok, az cű-fluor-acetamidok és ezek szárm azékai. Ebbe 
a vegyületcsoportba tartozókat az irodalom ban egysége
sen fluor-acetátoknak nevezik, mivel m érgező hatásuk a 
m etil-fluor-acetátéval je llem ezhető  [10]. A fluor-acetá
tok közé tartozó vegyületek m érgező hatásában kim utat
ható különbözőségek az eltérő  szerkezetükkel m agyaráz
hatók.
a) A különböző fluor-acetátok m érgező hatását a „fluor- 
acetil” csoport idézi elő, ennek kémiai tulajdonsága lénye
gesen eltérő a bróm-, vagy jód-acetilétől. Ez annak a kö
vetkezménye, hogy a F-C kötés olyan erős a fluorvegyü- 
letekben, am ihez a többi halogén kötés erőssége sem ké
miai, sem toxikológiai szempontból nem hasonlítható.
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b) A nagyobb szénatom szám ú savak a szervezetben 
oxidációval bom lanak az oxidációs folyam at során, így 
végül vagy ecetsav, vagy propionsav keletkezik. Ennek 
megfelelően csak azok a vegyületek mérgező hatásúak, 
am elyekből akár oxidáció, akár hidrolízis útján végül 
fluor-acetil gyök (F-CH 2-CO-) keletkezik. Ezen a gyökön 
bármilyen helyettesítés csökkenti vagy meg is szüntetheti 
a mérgező hatást.
c) A F-(CH 2)n-COOR képlettel jellem ezhető észterek kö
zül csak azok mérgezőek, am elyekben az „n” páratlan. Az 
„n” növekedésével 5-ig a m érgező hatás is növekszik, 
majd ezután m ár csökken.
d) Ha a F-(CH 2)n-CO O C 2H 5 észterben az etilcsoport he
lyett fluoretil gyök (-CH 2-CH 2-F) van, és az „n” páratlan, 
akkor n=9-ig a m érgező hatás növekszik.
e) A fluoralkoholok közül az m érgező hatású (F-(CH 2)n- 
OH), am elyikben az „n” páros.

Fluor-acetátok

A katonai célokra való felhasználás tervezésekor fluor- 
acetátokat nagy kémiai stabilitásuk miatt elsősorban az ivó
víz készletek megmérgezésére kívánták felhasználni. A 
fluor-ecetsav-metil- és etilészterét illékonysága miatt levegő 
szennyezésére vették számításba. Az co-fluor-acetamidokat 
bizonyos élelmiszerek szennyezésére tervezték, mivel illé- 
konyságok és csekély szaghatásuk miatt szubjektív módsze
rekkel az élelmiszer-komponensekkel való keveredésük 
után nem ismerhetők fel és nem okoznak könnyen megfi
gyelhető elszíneződést sem, de erősen toxikus hatásúak.

Az idegmérgek mérgező hatása

A korszerű vegyi harcanyagok között az idegmérgeknek 
jellegzetességük, hogy m érgező hatásukat az expozíció 
után rövid idő m úlva kifejtik és m ind a légzőtraktuson, 
mind egyéb utakon (bőrön, em észtőtraktuson) át a szerve
zetbe ju tva károsítják az adott egyén szervezetét.

Az idegmérgek csoportjába tartozó vegyületek között az 
a különbség, hogy szerves foszforsavszárm azékok a 
kolinerg idegrendszeren keresztül fejtik ki hatásukat, míg 
a fluor-ecetsav-szárm azékok tám adáspontja a központi 
idegrendszer és a szívműködés.

A vegyifegyverek m egsem m isítésekor -  az Egyezmény 
követelm ényeinek m egfelelően -  a m unkát végző szem é
lyek egyéni védőeszközökkel való ellátása mellett alapve
tő az esetleges mérgeződési tünetek és a gyors elsősegély
nyújtási módok ismerete.

A fluor-foszfát mérgezések kialakulása annak a követ
kezménye, hogy az adott vegyület a kolinerg idegrend
szerben m űködő acetilkolinészteráz enzim et bénítja. En
nek eredm ényeként az ingerület továbbításában szerepet 
já tszó  acetilkolint (pl. az izm ok összehúzódása után) az 
acetilkolinészteráz nem bontja el, így a szervezetben 
acetilkolin halm ozódik fel, a sim aizm okban, szívizomban, 
különböző mirigyekben (m uszkarinszerű hatás) a m ozga
tó ideg-végkészülékekben, harántcsíkolt izmokban (niko
tinszerű mérgezés) és a központi idegrendszerben, ennek 
következm énye a m egfigyelhető mérgezési tünet.

Bárm ilyen úton kerülnek a fluor-foszfátok a szervezet
be, az első tünetek a szemen jelennek meg pupillaszűkü
lés (miózis) formájában, ezt követi a szem mögötti fájás, 
fejfájás. A kezdeti tünetek után alakulnak ki a m uszkarin
szerű (gom bam érgezéshez hasonló) tünetek. Röviddel a 
m uszkarinszerű hatás után jelentkeznek a nikotinm érge
zésnél fellépő tünetek (pl. lábszár izm aiban mutatkozó 
rángások). Ezután az izm ok bénulása m iatt a 
légzőizm okra kifejtett hatás, majd a központi idegrend
szer károsodása következtében bekövetkezik a halál.

2 . táblázat

Legfontosabb idegmérgek mérgező hatása emberre

Megnevezés LDJ0 (mg/személy) bőrön keresztül
Tabun 4 000
Szarin 1 700
Szomán 300
VX 10

Foszforsavszárm azékok m érgező hatását a Parationnal 
(O -dietil-p-nitro-fenil-tio-foszfát) bekövetkezett balese
tekből ism erjük (am elyek sajnálatosan a növényvédő-
szerekkel foglalkozóknál többször előfordultak).

A fluor-acetátok m érgező hatásának tüneteit csak na
gyon kevés baleset alapján ism erjük. Az állatkísérletek so
rán egyes fajoknál többnyire a központi idegrendszeri, 
m ásoknál a szívtünetek kerültek előtérbe.

A fluor-acetátok toxikus hatásáért egyértelm űen a fluor- 
acetil (F-CH 2-CO-) csoport felelős. Hatását úgy fejtik ki a 
fluor-acetátot adó vegyületek, hogy a szervezet valam eny- 
nyi sejtjében állandóan végbem enő energiaterm elő szén
hidrát anyagcserét -  az ún. Krebs-féle citrom sav-ciklust -  
a fluor-acetát megbénítja. Ennek eredm ényeként az egész 
szervezetben, elsősorban az agyban és a vesében jelentős 
m ennyiségű citrom sav halm ozódik fel. Az anyagcsere-fo
lyam atokra legérzékenyebb az idegrendszer, ezért nyil
vánvaló, hogy a fluor-acetát-m érgezésnek elsősorban 
idegrendszeri következm ényei vannak. A m egfigyelt m ér
gezési tünetek azonban igazolták, hogy a fluor-acetátok 
nem csak egy m eghatározott szervet tám adnak meg, ha
nem  az egész szervezetet károsítják.

Balesetek alapján m egállapították, hogy em berre a flu- 
or-acetátokból 4-5 mg/kg m ár biztosan halálos.

Hólyaghúzó hatású mérgező vegyületek

Kémiai összetétel, alkalmazás

A hólyaghúzó m érgező vegyi harcanyagok közé soroljuk 
a kéntartalm ú m ustárgázokat, a nitrogénm ustárokat és a 
luizitokat (az 1. táblázatban lévő felsorolás szerint). Ebbe 
a csoportba tartozó m érgező vegyületekre az a jellem ző, 
hogy a testfelületi érintkezés útján bekövetkező szennye
ződéskor hólyagok fejlődnek ki, am ely sérülések kezdet
ben teljesen fájdalom m entesek. Szem közvetlen szennye
ződésekor súlyos gyulladás és vakság következik be. A 
hólyaghúzó hatású vegyületek gőzei is hasonló hatásúak 
szem en és bőrön egyaránt.
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A mustárgázok tisztasági fokuktól függően színtelen és 
szagtalan folyadékok vagy sárgától a sötétbarnáig változó 
színűek, édeskés vagy frissen levágott szénára em lékezte
tő szagúak [ 11].

A kénmustárok szerkezetüktől függően különböző mér
gező hatásúak, amennyiben két vagy három metiléncsoport 
köti össze a kénatomokat, növekszik a hólyaghúzó hatásuk.

A mustárgáz a II. világháborúban nem került felhaszná
lásra, bár mindkét fél nagy készletekkel rendelkezett. Irak 
az Irán elleni háborúban (1979-1988 között) nagy meny- 
nyiségű mustárgázt alkalmazott. A jelentések szerint 5 000 
iráni katona halt meg, ezek 1 0 -2 0 % -a a mustárgáz szeny- 
nyeződés hatására, de ezenkívül még 40 000 -50  000 sé
rültről is beszámoltak.

Nitrogénm ustár elnevezésú'ek az olyan harmadrendű 
aminok, amelyekben a nitrogénhez két klóretilcsoport kötő
dik. A harmadik vegyértéket is lekötheti szintén klóretil, de le
hetséges, hogy valamilyen más alkil- vagy arilcsoport, első
sorban metil- vagy etilcsoport köti le. A nitrogénmustár elne
vezés onnan ered, hogy szerkezetük és mérgező hatásuk ré
vén a kéntartalmú mustárgázhoz hasonlóak. A nitrogénmus
tárok szintén hólyaghúzók, de gyengébb hólyaghúzó mérge
ző hatásuk miatt nem sorolják a mérgező harcanyagok közé.

A II . világháború után világszerte folytattak vizsgálato
kat nitrogénm ustár vegyületekkel a rák elleni küzdelem 
ben való felhasználására. Egyes esetekben e kísérletek 
eredm ényekre is vezettek.

A nitrogénm ustárok a háborús célokra való felhasználás 
szempontjából a kénm ustároknál kisebb jelentőségűek, 
erre utal az is, hogy a N ém etországot m egszálló szövetsé
gesek 25 000 tonna kénm ustár m ellett 200 tonna nitrogén
m ustárt foglaltak le a raktárakban a háború végén.

A luizit gyártására még az I. világháború alatt került sor, 
a m ustárgázhoz hasonló hólyaghúzó tulajdonsága miatt 
tervezték felhasználni, de erre nem került sor. A liuzit hó
lyaghúzó hatása gyorsabban fejlődik ki (m ár 24 óra alatt), 
mint a mustárgáz szennyeződések esetében, de a szennye
ződést követő károsító utóhatása lényegesen rövidebb. 
Vegyifegyverek céljaira a luizit erős korrodeáló hatása mi
att inkább csak mustárgázzal való keverékként vehető szá
mításba.

A mustárgázok jobb  harctéri alkalm azásához különbö
ző, ún. nyúlós (ragasztós adalékokkal, műanyagokkal) 
mustárgázokkal töltött lőszereket állítottak elő. Ennek 
megfelelően a vegyifegyverek m egsem m isítésekor a tölte
teket pontosan ism erni kell, m ert a fegyverként alkalm a
zott védőburkolatok felnyitásakor robbanások és súlyos 
m érgezések következhetnek be.

A hólyaghúzó vegyületek biológiai hatása

A m ustárgázok gőzei a szemet, légutakat, m ajd a tüdőt tá
m adják meg, de egyéni érzékenységtől függően, m ár a 
bőrfelületeken is jelentkezhetnek a mustárgázszennyezés 
következményei. Cseppek hatására a bőrön még a nedves
ség érzete sem jelentkezik, de órák m úlva viszketés, gyul
ladás lép fel és végül hólyag keletkezik ( 1 0 -2 0  óra után). 
A hólyag felnyitása után másodlagos fertőzések léphetnek 
fel (3-5 nap múlva).
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Ha a m ustárgáz a légutakon ju t a szervezetbe és a tüdő
be kerül, többnyire halálos hatású.

A kénm ustár m ár régóta ismert, de az általa okozott 
mérgezés hatásm echanizm usa még -  teljesen -  ma sem 
tisztázott, mivel nem csak az érintett testfelületet támadja 
meg, hanem a szervezet minden szervét. Tipikus sejtm é
reg. Súlyosabb mérgezések esetén -  az ionizáló surágzá- 
sokhoz hasonlóan -  csontvelő ártalom  is kifejlődik, „rönt
genhatású” (radiom em tikus) m éregnek is nevezik.

A luizit toxikus hatása hasonló a m ustárgázokéhoz, de 
ha a légutakat m egtám adva fejti ki hatását, m ár nem szá
m olhatunk a kénm ustár által okozott sérüléshez viszonyít
va jobb  gyógyulási lehetőséggel.

Vérmérgek

Kémiai összetétel, alkalmazás

Az általános m érgező hatású vegyi harcanyagok között e l
sősorban -  az I. világháború idején -  foglalkoztak a 
hidrogén-cianid felhasználásával. A tiszta cián-hidrogén- 
sav víztiszta színtelen folyadék, de erős illékonysága m i
att egyes vegyifegyverek A sC l3 tölteteként C l2 csak keve
rékek (pl. 50% HCN-ot, 30% A sC lj-ot, 15% CuCl2-ot és 
5% kloroform ) vagy oldatok form ájában (pl. kloroformos 
oldatként) vehető számításba. A II. világháború alatt a né
metek nagy m ennyiségű HCN-ot gyártottak, am elyet ko
vaföldbe itattak, majd bádogdobozokban tárolták. (Erede
tileg korábban ezt féregirtásra használták.) Vegyi harc
anyagként a kovaföldet tartalm azó dobozok tartalmát ki
öntve a HCN elillanásával kívánták felhasználni (Zyklon 
B). A cián-hidrogén m ellett a bom láskor cián-hidrogént 
adó vegyületek pl. karbonil-cianid [CO(CN)2] alkalm azá
sát is tervezték, am ely vízzel robbanásszerűen reagál és 
HCN-ra és C 0 2-re bomlik. Az egyéb ciánszármazékokat: 
klórciánt (pl. m ustárgázokban, klórpikrinben oldva) kí
vánták használni vegyi harcanyagként, de csak csekély 
hatást lehetett alkalm azásukkor megfigyelni.

Az újabb adatok szerint a hidrogén-cianidot vegyifegy
verekben Irak az iráni-iraki háborúban és a kurdok ellen 
(Észak-Irakban) használta. (A készletek m egsem m isítése 
technikai és kémiai feladat).

Az arzén-hidrogént az I. világháborúban kívánták fel
használni. Jól ismert, hogy rendkívül m érgező vegyület, 
de nagy bom lékonysága és illékonysága m iatt abban az 
időben a terepen hatásos koncentrációban nem tudták elő
állítani. A legutóbbi közlem ényekben találunk utalást ar
ra, hogy sikerült olyan m egoldást találni, amely lehetővé 
teszi „több napra terjedően, ha szükséges terepen is” a 
hidrogén-cianid és arzén-hidrogén kellő  koncentrációban 
való alkalmazását. Ehhez speciális felépítésű vegyifegy
vereket terveztek.

A vérmérgek toxikus hatása

A ciánmérgezés hatásm echanizm usának alapja, hogy a 
vastartalmú légzési enzim et bénítja, így a sejtlégzés lehe
tetlenné válik, „belső fulladás” következik be, mivel a sej
tek elvesztik az oxigénfelvevő képességüket.
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A szén-m onoxidot leadó vegyületek hatására a környe
zet szén-m onoxid-tartalm ának növekedése m iatt a szén- 
m onoxid a vörösvértestek festékanyagához (a hem oglo
binhoz) kötődik. A hem oglobinhoz kötődött szén-m on- 
oxid a sejtek oxigénellátását lehetetlenné teszi és ez fulla- 
dásos halált okoz. A m érgezéshez szükséges szénmon- 
oxid koncentráció eléréséhez „fém karbonilókat” alkal
m aznak, am elyek a gázálarcok szűrőbetétjében lévő' 
aktívszén katalitikus hatására bom lanak el és szén-mon- 
oxid szabadul fel.

Az arzén-hidrogén kifejezetten erős vérméreg, mert ha
tására a vörös vértestek feloldódnak (ez az ún. hemolízis). 
Az arzén-hidrogén m érgező hatása a koncentrációtól füg
gően adott lappangási idő után következik be.

Fojtó hatású mérgező vegyületek

A fojtó mérgező harcanyagok a tüdőt tám adják meg, első
sorban ezért „tüdőingerlő anyagoknak”, illetve „tüdőm ér
geknek” is nevezik őket. Ebbe a csoportba tartozó vegyi 
harcanyagok két alcsoportba sorolhatók: az egyik alcso
port tagjai a klór és klórpikrin. Ezek m érgező hatását az 
expozíció pillanatától észlelni lehet. A m ásik csoport tag
ja i (foszgén, difoszgén, PFIB) m érgező hatásukat csak bi
zonyos lappangási idő után fejtik ki, ezért az igen gyenge 
ingerhatásuk m iatt észrevétlenült halált idéznek elő. A 
m ásodik alcsoportba tartozó m érgező vegyületek az inger
hatás hiányában olyan koncentrációt érhetnek el a tám a
dott területen élő szem élyek szervezetében, hogy gyorsan 
bekövetkezik a halál. Ezzel m agyarázható, hogy az I. v i
lágháborúban a m érgező vegyületek hatására bekövetke
zett halálesetek 80% -át a foszgén idézte elő. Az újabban 
előállított vegyületek közé tartozik a PFIB, ennek toxikus- 
sága tízszer nagyobb, m int a foszgéné (de ötvenszer ve
szélyesebb, m int a cián-hidrogén).

Ebbe a csoportba tartozó m érgező vegyületek hatásának 
ism erete a sérülést szenvedett szem élyek gyógykezelé
séhez nélkülözhetetlen.

Ingerlő hatású mérgező anyagok

Kémiai összetétel

Az ingerlő hatású vegyületek legjellem zőbb tulajdonsága, 
hogy átmeneti cselekvőképtelenséget idéznek elő, csak ki
vételes esetekben halálos hatásúak. A harctéri alkalmazás 
helyett -  a korszerű harcanyagok ism eretében -  a nem kí
vánatos töm egek (pl. tüntetők) szétoszlatására vagy sza
botázs célokra (pl. pánik keltésére) vehetők számításba.

Az irodalmi adatok lényegében a nem halálos hatású 
mérgező vegyületek közé sorolják azokat, amelyek bioló
giai hatása lehet: könnyeztető, tüsszentető, köhögtető, ké
miai összetételük szerint lehetnek: arzénmentesek és ar- 
zéntartalmúak.

Az 1. táblázatban  látható felsorolás szerinti kódjelzések 
alapján értékelték az ide tartozó vegyületeket. M egállapí
tották , hogy am íg régebben a [CN] je lzésű  klór- 
acetofenont használták leggyakrabban, ma nemzetközi vi
szonylatban a [CS] o rto -k lórbenzilidén-m alononitrilt

használják, ha biztonsági okokból (pl. rendzavaráskor) 
gyorshatású anyagra van szükség.

Az ingerlő hatású vegyületek biológiai hatása

Az ideiglenes cselekvőképtelenséget előidéző könnyezte
tő  hatású vegyületek a szem re -  a szem élyi érzékenység
től függően -  azonnal vagy rövid időn belül hatnak. Az ar
zéntartalm ú köhögtető hatású anyagok csak bizonyos lap
pangási idő ( 1 -1 0  perc) után hatnak és az általuk előidé
zett tünetek a szennyezett légtérből való távozás után még 
10-15 percig fokozódnak. Általában e vegyületek hatása 
torok- vagy orringerekkel kezdődik, majd erős köhögés, 
mellszúrás is fellép, am ely ájulásig fokozódhat. A hatásuk 
friss levegőn 1 órán belül önm agától is megszűnik. Azok 
az anyagok tartoznak a cselekvőképtelenséget előidézők 
közé, am elyek a halálos hatás m ennyiségének 1 /1 0 0  ré
szénél kisebb dózisban m ár kifejtik hatásukat (pl. orrfo
lyás vagy látási zavarok form ájában).

Pszlchotoxikus (pszichomimetikus) harcanyagok

Kémiai összetétel

A pszichotoxikus harcanyaggal 1959 óta foglalkoztak rész
letesebben [13], mivel hatásuk ismeretében az ún „hum á
nus” vegyifegyverek közé sorolta az amerikai kémiai kuta
tásokat irányító hadvezetés, ugyanis megítélésük szerint al
kalmazásuk nem tűnik olyan embertelennek, m int az egyéb 
vegyi harcanyagoké. Ezek közé az anyagok közé tartoznak:
a) a gondolkodásra ható, disztinkcióképtelenséget előidé
ző és kedélyállapotra ható pszichotoxikus vegyületek, va
lamint
b) azok a vegyületek, am elyek a szomatikus szférára hatva 
többek között bénulást, vém yom ásváltozást idéznek elő. 
Az egyes pszichotoxikus anyagok kém iai szerkezetéről és 
biológiai hatásáról nagyszám ú irodalmi utalást találunk, 
de alkalm azási m ódjukra, m odellkísérletek eredm ényein 
kívül részletes közlem ények nem állnak rendelkezésünk
re. Ebbe a harcanyag csoportba tartoznak:
LSD: lizergsav-dietilam id,
Pszilocibin: 3-[2-(dim etilam ino)-etil]-indolil-4-hidrofosz- 
fát és
M eszkalin: (3,4,5-trim etoxi-fenilam ino-etán).
Katonai célokra való felhasználási kíséretek elsősorban az 
LSD-vel folytak.

A pszichotoxikus vegyületek biológiai hatása

A központi idegrendszert izgató vegyületek külön cso
portját képezik ezek a szerek. Hallucinációkat okoznak, és 
ezzel múló jellegű, az elm ebajhoz hasonló tüneteket idéz
nek elő. Legrészletesebben a lizergsav-dietilam idot tanul
mányozták, am ely em beren m ár 0 ,0 2 -0 ,1 0  mg-os adatban 
először szapora pulzust, vércukorszint-em elkedést okoz, 
majd 1 óra m úlva optikai hallucinációk, a szem élyiség el
vesztése, időben és térben való tájékozatlanság, erős izga
tottság következik be. A pszichózisos tünetek néhány óra 
alatt lezajlanak.
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A pszilocibin és meszkalin hatására hasonló tünetek kö
vetkeznek be, de általában nagyobb adagra van szükség a 
hallucinációk előidézéséhez és ezek hatása hosszabb ide
ig megmarad.

Növények ellen alkalmazható harcanyagok

B izonyos növények ellen  hatásosan alkalm azható  
gyom irtószerek már 0 ,7-2,0 kg/ha m ennyiségben nagyon 
hatásosak. A hatásvizsgálatok során azt tapasztalták, hogy 
meleg éghajlatú területeken különösen nagy hatásúak na
gyobb m ennyiségben felhasználva a kultúrnövények ellen 
is (trópusi, szubtrópusi körülm ények között). Ennek m eg
felelően kerültek felhasználásra a vietnám i háborúban. 
Ebbe a vegyületcsoportba sorolható fontosabb anyagok:
a) indolszárm azékok (indolecetsav, indolpiroszőlősav),
b) 2,4-D (diklór-fenoxiecetsav) és észterei
c) 2,4,5-T (triklór-fenoxiecetsav)
d) izopropil-fluor-karbam át,
e) maleinsavhidrazid (m ár igen kis mennyiségben hatásos). 
Vegyi harcanyagként való felhasználásuk során a techni
kai m inőségű vegyületek is megfelelnek, de meg kell em 
líteni, hogy a nem tisztított term ékek dioxint is tartalm az
nak, ami em berre veszélyes teratogén hatású (a végtagok 
képződésére) anyag.

A m erikaiak  a vietnám i háború idején  több m int 
22 000 tonna 2,4-D-t és mintegy 22 000 tonna 2,4,5-T-t 
használtak fel. Ez a nagym ennyiségű gyom irtószer spe
ciális aeroszolképző berendezésekkel került szétszórásra 
lom bhullás előidézésére.

E vegyületeket a hasznos term őterületek károsítása m i
att „éhségbom bának” is nevezik.

A gyom irtószerek nagyobb m ennyiségben és koncentrá
cióban a növényi vegetációt (pl. leveleket és virágokat is) 
jó l láthatóan károsítják, általában a felhasznált vegyületek 
színváltozást idéznek elő. Főleg leveleken világos vagy 
matt foltok keletkeznek, de barna elszíneződés is m egfi
gyelhető a szennyeződés mértékének függvényében. Az 
elszíneződés gyakran néhány percen beül bekövetkezik, 
de lehet, hogy csak napok múlva. Végül a levelek lehulla
nak, mivel a növények anyagcsere folyam atait károsítják.

Toxinok

A toxinok élő szervezetek (pl. baktérium ok) által termelt 
speciális és hatásos m érgező anyagok. Katonai célokra va
ló felhasználásuk azonban a toxinok fény- és hőérzékeny
sége m iatt a XX. század közepén már csak bizonyos ese
tekre korlátozódott. Az 1970-es évek végén a géntechno
lógia és biotechnológia gyors fejlődése a toxinokat mint 
vegyi harcanyagokat ism ét előtérbe hozta. Lehetségessé 
vált a különböző toxinok nagyobb m ennyiségben történő 
term elése. A géntechnológia felhasználásával lehetővé 
vált, hogy a term elt toxin más, új tulajdonságokkal rendel
kezzék pl. nem olyan érzékeny a napfény hatására.

A toxinok területén folytatott kutatásokkal párhuzam o
san tanulm ányozták a bioregulátorokat is. Tekintettel arra, 
hogy a bioregulátorok is m ódosíthatók szintetikus úton, 
így elérhető tulajdonságaik m egváltoztatása is.

mkl

A tudom ány és kereskedelem  fejlődése együttesen na
gyobb lehetőséget biztosít a biotechnológia inkorrekt fel- 
használására bizonyos katonai célok elérésére. Ennek el
lenére a toxinok nagym értékű, széles skálán való alkalm a
zásra csak bizonyos feltételek között megfelelőek. Az új 
m ikrokapszulázási technológia lehetővé teszi az egyéb
ként érzékeny toxinok széleskörű alkalm azását is.

Az általánosan szám ításba vehető toxinok: aflatoxin, 
botulinus toxin, ricin, saxitoxin.

Az aflatoxin növényi eredetű term ékekben, magokban 
(pl. földim ogyoró, kukorica) és egyes takarm ánynövé
nyekben term elődik, penészek hatására. Emberi szerve
zetbe szennyezett takarm ánnyal etetett állatok húsával ke
rülhet be.

A botulinus toxint erős m érgező hatása m iatt ivóvíz
rendszerek útján lehet szétoszlatni. A toxin nem kellően 
tartósított húsokban term elődik.

A saxitoxin tengeri eredetű szervezetekben (kagylók
ban) term elődik, érdekes hatása, hogy nem jelentkeznek 
szim ptom ák az em észtőrendszerben, de károsítja az ideg- 
rendszert.

A  ricint az olyan Escherichia colival lehet nagy m ennyi
ségben term elni, amelyikbe ricingént vittek be. Terrorcél
ra 1978-ban használtak ricinnel kezelt golyót egy bolgár 
disszidens ellen -  esernyőbe épített szerkezettel -  a sérült 
egy napon belül meghalt.

A vegyifegyverek megsemmisítése

A különböző vegyifegyverek m egsem m isítése, a korsze
rű vegyi harcanyagok kém iai és biológiai tulajdonságai 
ism eretében kom oly szakm ai követelm ényeket és anyagi 
ráfordítást je len t az Egyezm ényben vállalt kötelezettsé
gek teljesítésének vonatkozásában, m inden illetékes ha
tóság számára. Ezekhez a követelm ényekhez járul még, 
hogy a m unkákban részvevő szakem berek és a környe
zetben élő lakosság egészségügyi biztonságát is garantál
ni kell.

A m egsem m isítési m unkák nagyságának becsléséhez 
elég tájékoztatást je lent (a News International 1997. ápri
lisi száma), hogy az egyes országok közelítőleg m ekkora
vegyifegyver készlettel rendelkeznek.

Oroszország mintegy 40 000 t (egyes források szerint
többel),
Egyesült Államok: 30 000 t (egyes források szerint
többel),
Irán: 2  0 0 0  t
Irak: 1 0 0 0  t
Észak-Korea: 250 t és
Líbia: 15 t.

K isebb mennyiségű készletekkel szám olnak még Egyip
tom ban és Szíriában is.

A vegyifegyverek m egsem m isítésének technikai felada
taira vonatkozólag m ár vannak tapasztalatok, mivel N é
metország a II. világháború végén mintegy 250 000 tonna 
különböző vegyi harcanyaggal rendelkezett, am elyet tel
jes m ennyiségben megsem misítettek.
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A korszerű vegyifegyverek m egsem m isítésére alkal
mas módszerekre vonatkozólag az „O rosz- és az Egyesült 
Á llam ok Közös Program ”-ja alapján rendelkezünk ada
tokkal az idegmérgek fluor-foszfát [G-kódjelű] és V- 
anyag típusú vegyi harcanyagok esetére [13].

A fluor-foszfát [G] típusú m érgező vegyületek (tabun, 
szarin, szomán) m egsem m isítésének első fázisában az 
adott vegyifegyver burkoló anyagát szétszerelik (ami tör
ténhet távm anipulátorokkal), majd a töltetet minősítik. A 
megsem misítési folyam at során a vegyi harcanyagot elő
ször m onoetanolam innal és vízzel elkeverik, majd az így 
kapott reakcióterm éket a m ásodik fázisban kalcium -hid- 
roxiddal és végül bitum ennel keverik, hogy „nem veszé
lyes” term éket kapjanak.

A megsem misítési eljárás után a kapott végterm éket ve
szélyességi szempontból minősíteni kell. A hatástalanítási 
folyam at minősítéséhez ism erni kell, hogy csak olyan el
járás vehető számításba, am elynek végterméke, az irrever
zibilis folyam at után, csekély veszélyességű [14]*, azaz a 
IV. szintnek felel meg.

A V-anyagok hatástalanítási folyam atában az adott ve- 
gyületet először egy RD-4 je lö lésű  keverékkel kezelik (ez 
oxidáló hatású kom ponenst is tartalmaz), majd a kezdeti 
reakcióterm ékhez bitum ent adnak. A bitum enezett végter
mék toxicitási szintje IV. lesz [15].

Lényeges szempont annak ismerete, hogy a mentesítési, 
megsemmisítési folyamatok bitumenezett végterméke fluor
foszfátok (G) esetében a kiindulási anyag mennyiségének 4- 
6 -szerese, a V-anyagokra mintegy háromszorosa [16].

Az így kapott -  m egsem m isítés utáni -  hatástalan m ara
dékot az egyéb csekély veszélyességű vegyipari hulladé
kokhoz hasonlóan lehet kezelni, tárolni.

Veszélyeztető hatása és különböző keverékekben való 
alkalm azhatósága miatt foglalkozni kell a mustárgázok 
hatástalanításával, m egsem m isítésével is. A mustárgázok 
aránylag gyorsan hidrolizálnak alkálikus közegben (pl. 
mész- vagy szódaoldatban), de a teljes elbontásához klór- 
tartalmú vegyületekre is szükség van (pl. klórmész vagy 
nátrium -hipoklorit jó l használható).

Az erősen illékony, fojtó hatású m érgező anyagok, vala
m int az ingerlő hatású vegyületek hatástalanításához híg 
alkálikus oldatok (pl. 5-10% -os szódaoldat vagy 2%-os 
NaOH) már jó  hatásfokkal alkalm azhatók. Zárt helyisé
gekből szellőztetéssel eltávolíthatók az e csoportba tarto
zó vegyületek. Ezeknek a vegyületeknek a hatástalanítá
sakor elsősorban a m egsem m isítést végző szakemberek 
részére kell megfelelő egyéni védőeszközöket biztosítani.

* A megsemmisítés vagy hatástalanítás utáni anyagok veszélyességi fo
kozatai:

I. szint (különösen veszélyes), II. szint (nagy veszélyességű), III. 
szint (mérsékelten veszélyes) és IV. szint (csekély veszélyességű)
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Ö S S Z E F O G L A L Á S

Kovács József: Korszerű vegyi harcanyagok és megsemmisí
tésük aktuális kérdései

Az ENSZ által előkészített és a tagállamok által elfogadott 
egyezményt Magyarországon is törvénybe iktatták. Az „Egyez
mény a vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmo
zásának és használatának tilalmáról” című rendeletben felsorolt 
vegyületek megsemmisítésének elvégzése speciális feladatot je 
lent környezetvédelmi szempontból is az egyes vegyipari üze
mek számára. Indokolt az egyes vegyifegyverek tölteteként al
kalmazott mérgező' vegyületek kémiai összetételének és biológi
ai hatásának ismerete. Ennek megfelelően kerültek ismertetésre 
a súlyos vagy halálos hatást előidéző vegyi harcanyagok és a 
nem kívánt tömeges összejövetelek szétoszlatására engedélye
zett úgynevezett átmeneti biológiai hatású vegyületek. Az átte
kintés befejező részében az egyezmény követelményeinek meg
felelő vegyi harcanyag megsemmisítési eljárások kerültek is
mertetésre.

[Magy. Kém. Lapja, 56, 258 (2001)] 

S U M M A R Y

J. Kovács: Current Questions on the Modern Chemical 
Warfare Agents and their Destruction Methods

The „Convention for the Prohibition of Chemical Weapons” 
prepared by the UN Organizations was accepted and signed by 
the Member States in 1996 and came into force at Hungary in 
1997. In compliance with the Treaty, every chemical weapon 
has to be destroyed. This work creates some special tasks for 
factories which are responsible on destruction procedure with 
regard to the environmental protection. To avoid any accident 
during the chemical weapon destruction it is necessary to have 
adequate knowledge about chemical structure and biological 
effect of toxic chemicals. In conjunction with these require
ments in that overview are listed the chemical compounds 
which, through its chemical effect on vital processes, may cause 
death, temporary loss of performance, or permanent injury to 
people and animals. Finally there is a survey of acceptable 
destruction methods for chemical weapons to fulfill the require
ments of Treaty.
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Műszaki megoldások az emisszió

Bevezetés

M agyarország a Nem zetközi Energiaügynökség (IEA), 
valamint a jövőbeni Európai Uniós tagsági követelm é
nyek teljesítése érdekében az IL/1993. számú törvényben 
rögzítette, hogy 1998. év végére a kőolaj és kőolajtermék 
nettó import m ennyiségére vetítve 90 napos stratégiai 
készletszintet kell elérni. Ezen célkitűzés teljesítéséhez já 
rult hozzá a Kőolajtároló Rt. (KT Rt.) szervezésében m eg
valósult tartályépítési projekt, am elynek keretében 6  db 
külső  úszótetős, kettős köpenyű, dupla fenéklem ezű 
80 0 0 0  m 3-es tartály és hozzátartozó rendszer épült meg és 
került üzem be helyezésre 1998. év végére a M ól Rt. 
Dunai (4 db) és Tiszai (2 db) Finom ítók területén.

A projekt eredm ényeként az ország legnagyobb méretű 
és sok tekintetben legkorszerűbb külső úszótetős tartályai 
készültek el. A tervezés és kivitelezés során kiem elt hang
súlyt helyeztünk a biztonságos tárolás és a környezetvé
delmi hatékonyság feltételeinek biztosítására, szem előtt 
tartva a jövőbeni szigorodó elvárásokat is.

Közleményünkben az emisszió, azaz a levegőszennyezés 
és a tárolási veszteségek csökkentésére irányuló törekvé
sünket mutatjuk be, am elynek során több, Magyarországon 
még nem alkalmazott műszaki megoldást vezettünk be.

A vonatkozó emissziós előírások

A magyar környezetvédelm i szabályozás nem ad egyértel
m ű támpontot a kőolajtárolás em issziójára vonatkozó kö
vetelm ények m eghatározásához. A levegőtisztaság-véde
lem jelenlegi hatályos szabályozása (többször módosított 
21/1986.(VI. 2.) M T sz. rendelet) több tekintetben is eltér 
a nemzetközi gyakorlattól és az EU direktíváitól, az újra
szabályozás folyam atban van.

A m otorbenzinek tárolására, töltésére, szállítására, áttöl
tésére vonatkozó 9/1995.(VIII. 31.) KTM rendelet, vala
mint a végrehajtásra kiadott M űszaki Biztonsági Főfelü
gyelet irányelv (1999. június) minimum 95% -os emisszió 
visszatartást ír elő. Mivel a kőolajokban a motorbenzinek
nél illékonyabb szénhidrogén kom ponensek is vannak és 
gőznyomásuk a motorbenzinek tartományában van, az 
analógia nyilvánvaló, de a rendelet közvetlenül nem vonat
kozik kőolaj tárolására. Az Európa Parlam ent és Európa 
Tanács által kiadott 94/63/EC (1994. XII. 20.) sz., az illé
kony szerves vegyületek (VOC) em issziójával foglalkozó 
direktíva is csak a motorhajtó anyagokra vonatkozik és 
külső úszótetős tartályokra az azonos geometriájú fix tetős 
tartályokhoz képest 95% -os emisszió visszatartást ír elő.

Mindemellett az 1995-ben hatályba lépett Környezetvédel
mi Törvény egyik legfontosabb alapelve, hogy „a környezet 
használata során a leghatékonyabb megoldást kell alkalmaz
ni”, ami egy új létesítmény esetén a technikai fejlődés adott 
színvonalának megfelelő műszaki megoldások alkalmazását 
váija el. Ezt az alapelvet erősíti a hatályos 4/1986. (VI. 2.) 
OKHT végrehajtási rendelkezés is, amely szerint szabadba

* Kó'olajtároló Rt., Budapest
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telepített technológia működtetésekor az üzemeltető köteles 
a technika mindenkori fejlettségi szintjének megfelelő intéz
kedések megtételével a lehető legkisebb mértékűre csökken
teni a légszennyező anyagok kibocsátását.

Ennek szellem éhez hasonló „a legjobb rendelkezésre ál
ló technika” használatnak alapelve (BAT). Az érvényes 
BAT referenciákat a CONCAW E (az európai kőolaj
finom ító ipar környezetvédelm i szervezete) 1999-ben kor
szerűsítette és azt je lenleg az uniós intézm ények készítik 
elő általános ajánlásra.

Az am erikai szabályozási gyakorlatban az em isszió
visszatartáson túlm enően sok esetben konkrétan definiál
ják  az alkalm azandó műszaki m egoldást, töm ítési m ód
szert, illetve annak állapotát. Ezeket az előírásokat Nyu- 
gat-Európában is sok helyen követik. Pl. a prim er vagy 
szekunder tömítés és a tartályköpeny közti nyitott felület 
nem  lehet több m int 21,2 cm 2 m éterenként és a 3,2 mm-t 
m eghaladó résm éret csak max. a kerület 5% -án fordulhat 
elő. (Kaliforniában viszont m ár a „nulla-résm éretű” sze
kunder tömítés az előírás.)

Összességében, figyelem be véve a m ár ma is érvényes 
környezetvédelm i alapelveket, kézenfekvő analógiákat, a 
KT Rt. már a tervezés fázisában azt a következtetést von
ta le, hogy tartályainak m egépítésénél a legkorszerűbb 
em isszió csökkentési m egoldásokat alkalm azza és elébe 
megy a jövőben várhatóan szigorodó hazai és EU szabá
lyozásnak is. Az em isszió csökkentésének következetes 
m egvalósításával nem csak a levegőszennyezés és a tárolá
si veszteség m érséklődik, de egyúttal m inim alizálódik a 
tűz- és robbanásveszély kockázata is.

A külső úszótetős tartály emissziós forrásai 
és a csökkentés módja

A tartály szilárdsági méretezése, a belső köpeny és úszó
tető kialakítása az API (Am erikai Kőolajipari Intézet) 650 
sz. szabványa alapján történt, am ely egy elismert, globáli
san alkalm azott szabvány, ugyanakkor szigorúsága m el
lett is flexibilis je le n tő s  döntési jogokat biztosít a tulajdo
nosnak [1]. A vonatkozó m agyar szabvány (M SZ 9999) 
egyébként csak m axim um  60 0 0 0  m 3-es tartályra érvé
nyes, tekintettel, hogy M agyarországon a Mól Rt. Tiszai 
Finom ítójában épült eddigi legnagyobb tartály ilyen térfo
gatú. Ennek ellenére minden tekintetben érvényesítettük 
ezen és más hazai szabványok vonatkozó előírásait is.

A tartály, de különösképp az úszótető tervezésénél a biz
tonságon és a környezetvédelmi mutatókon túl alapvető 
szempont volt a változó, esetenként szélsőséges időjárási 
körülmények között való megbízható működtetés, ismerve a 
külső úszótetős konstrukcióval szemben fennálló fenntartá
sokat és a korábbi, esetenként kedvezőtlen tapasztalatokat.

Az úszótető  típusának meghatározása

A tárolt folyadékba merülő úszótető azon túl, hogy lefedi a 
párolgó folyadék felületét (a mi esetünkben közel 99 %-ban) 
egyúttal a tartály „tetejeként” is szolgál. A szóba jöhető  há-

csökkentésére a kőolajtárolásnál
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rom alaptípus közül a kettős lemezű, „kazettás” típust spe
cifikáltuk (angol szóhasználatban „double deck”), amely 
drágább ugyan, de számos előnnyel rendelkezik az egysze
res típushoz képest (kisebb tűzveszély, nagyobb biztonság, 
jó  hőszigetelés stb.) [2]. Az úszótető átmérője 70,1 m, kö
peny felé eső magassága 1 m. Kulcskérdés az esővíz biz
tonságos eltávolítása az úszótetőről, ahol is az eredetileg 
tervezett szivattyús eltávolítással szemben a gravitációs 
ürítést alkalmaztuk és a rendelkezésre álló többféle konst
rukció közül egy viszonylag új, de megbízhatónak bizo
nyult csuklós csőrendszert valósítottunk meg.

1. ábra. Kettős úszólelő tömítés

A z úszótető  tömítése

Kiemelt fontosságú a tartályköpeny és az úszótető közötti 
átlagosan 2 0  cm  széles körgyűrűben lévő, le nem fedett 
kőolaj izolálása a külvilágtól. (A távolság ténylegesen kb. 
10 és 30 cm között változhat az úszótető pozíciójától, il
letve a köpeny ovalitásától függően.)

Ezen feladat megoldására számos, különböző rendszerű 
és gyártm ányú töm ítéstípus van forgalomban, melyek fő 
jellem zőit az /. táblázatban  csoportosítottuk.

1. táblázat

Uszótetó's tömítéstípusok alkalmazási jellemzői

Primer Szekunder

Alaptípusok

Esővető lemez 
(egyszeres tömítés esetén) X

Mechanikus csúszólemez X -

Folyadék töltésű X -

Műanyag habbal töltött X X
„Törlőlapát” konstrukciók X X

Tömítési pont Folyadékfázis X -

Gőzfázis X X

Felszerelési hely 
az úszótetőn

Perem X X
Láb X -

Egymáshoz rögzített X X

X = Szokásos alkalmazás

A számos potenciális m egoldás közül az üzemeltetői 
preferenciák figyelem bevételével mi az úszótető peremre 
szerelt, gőzfázisban tömítő, kettős élű (duo-tip), törlő típu
sú kettős töm ítést alkalm aztuk (1. ábra). A gőzszoknya a 
tömítésre ható, szabad párolgó folyadékfelület csökkenté
sére szolgál, javítva a töm ítés hatékonyságát.

Az USA-ban kifejezetten előnyben részesített, sőt köte
lezően előírt, hogy a prim er tömítés folyadékfázisban tö- 
mítsen, mert ez elvileg jobb  hatásfokú, m int a gőzfázisban 
elhelyezett tömítés. Figyelem be véve az ezen a téren tör
tént gyártm ányfejlesztéseket, nálunk is célszerű visszatér
ni a jelenleg még idegenkedéssel fogadott, folyadékfázis
ban szerelt prim er tömítésekre.

Mivel a szekunder tömítés hasznos tárolókapacitást fog
lal el, az utóbbi években, am ikoris Nyugat-Európában ál
talánossá vált az esővezető lemezek szekunder tömítésre 
való lecserélése, igen fontos szem pont lett a tömítés be
építési m agasságának m inim alizálása, am elynek területén 
jelentős az előrelépés. Em ellett az üzem eltetők a túlfolyók 
megszüntetésével (m ár ahol ilyen korábban volt) igyekez
nek kompenzálni a tárolókapacitás-vesztést.

A nálunk szabvány előírása miatt kötelezően alkalmazott 
túlfolyók szintén csökkentik a hasznos tároló térfogatot, mert 
egy bizonyos szintmagasság fölött a tárolt anyag a túlfolyó
kon keresztül közvetlenül a szabadba lélegezhet (avagy csak 
egyszeres tömítés van üzemben, amivel kb. tizedére csökken 
a tömítés hatékonysága). Ennek megakadályozására a túlfo
lyókat ellensúlyos csappantyúkkal zártuk le, amelyek úgy 
vannak beszabályozva, hogy 1 kPa nyomásig gáztömören 
zárnak, de eredeti funkciójukat megtartva, a csonk folyadék
kal való feltelése esetén ki tudnak nyitni (2. ábra).

2. ábra. Túlfolyó lezárása ellensúlyos csappantyúval

3. ábra. Primer tömítés by-pass

4. ábra. A primer tömítés by-pass lezárva
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A túlfolyó végének lezárásával azonban, egy bizonyos 
szinttartom ányban a túlfolyócsonk terén keresztül a szén
hidrogéngőzök m egkerülhetik a prim er töm ítést (3. ábra).

Ezen jelenség m egakadályozására a túlfolyócsonkok 
sávszélességében az úszótető töm ítését csúszólem ezek be
építésével kom bináltuk, m elyet a 4. ábra  mutat be.

Em ellett a túltöltés elleni védelem  megerősítésére, a fo
lyadékszintet érzékelő szintkapcsoló mellett, az úszótető 
tényleges helyzetét érzékelő m echanikus kapcsolót építet
tünk be, am ely az úszótető esetleges m egbillenése esetén 
is m egfelelő védelm et nyújt a túltöltés, illetve az úszótető 
külső elem ekkel való ütközésének m egakadályozásában. 
A hazai gyártású m űszer beépítését az 5. ábra  mutatja.

MECHANIKUS ÜTKÖZŐ

5. ábra. Úszótető-helyzetérzékelő

M int ism eretes, Nyugat-Európában általában nem ké
szítenek a külső úszótetős tartályokon túlfolyókat, de eset
leges alkalm azását az API is a tulajdonos belátására bízza. 
Célszerű nálunk is felülvizsgálni, hogy a túltöltés elleni 
védelem és m egbízható m űszerezés mai színvonalán indo
kolt-e a kötelező alkalm azásuk.

Vezető-/szintmérő cső  tömítése

Az úszótető elforgását m egakadályozó vezetőcső, amely 
egyúttal a szintm érő m űszer elhelyezésére is szolgál, szin
tén jelentős em isszió forrása lehet, nagysága akár az úszó
tető perem töm ítés em isszióját is meghaladhatja.

A cső belsejében lévő folyadék em isszióját a kiegyenlí
tő  furatok számának, m éretének és egym áshoz, valam int a 
tartály köpenyéhez viszonyított pozíciójának optim alizá
lásával, továbbá a csőben elhelyezkedő úszó tömítésével 
lehet m inimalizálni. A belső szabad felület letömítése bo
nyolult precíziós bem erülő úszó alkalm azása esetén gya-

i

8. ábra. Folyadékzáras biztonsági túlfolyó

ÚSZÓGOLYÓ

____- MEGLEVŐ HUZAL

----------*

Ú S Z Ó T E T Ő

KŐOLAJ

9. ábra. Úszótető biztonsági leürítő lezárása

korlatilag m egoldhatatlan feladat. Ennek ellenére a cső 
belső töm ítése az USA-ban m ár általános követelmény.

A vezetőcső körüli felület töm ítésére a szokásos egysze
rű  csúszólem ezzel szemben, a hazai tárolóknál eddig még 
nem  alkalm azott tömítési m egoldást alakítottunk ki, m e
lyet a 6. ábra  szemléltet.

A z úszótető  szerelvényei

A nagy átm érőjű úszótető nagy számú szerelvényt és 
egyéb elemet tartalmaz, amelyek szintén potenciális emisz- 
szió források. Ezek a következők:

Kazetták 45 Kazetta-búvónyílás 76
Állítható láb 122 Úszótető-búvónyílás 2
Automatikus nyomáskiegyenlítő 4 Gyűrűstéri szellőztető 2
Esővíz zsomp 3 Esővíz túlfolyó 9
Vezetőcső 2 Mintavevő 1

Ezen elem ek m indegyikét töm ítéssel láttuk el, köztük 
azokat is, am elyeket a hazai gyakorlatban eddig nem tö- 
mítettek (pl. az úszótető lábakat, m ivel a nagyszámú láb 
összegzett em issziója m ár igen jelentős lehet).

Az úszótető csapadékvízzel való feltelésének m egaka
dályozására szolgáló túlfolyók néhány lezárási lehetősé
gét m utatják a 7., 8., 9. ábrák. Az utóbbi m egoldás üze
meltetés közben is beépíthető.

FOLYADÉK 
FELÜLET "
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A tartályemisszió mértékének meghatározása 
és számítása

A tárolótartályok diffúz em isszió források, ahol a kvanti
tatív mérés igen nehéz, gyakorlatilag lehetetlen feladat, 
ami külső úszótetős tartályra fokozottan érvényes. Szél
csendes időben végzett szénhidrogén-koncentráció m éré
sek szolgáltatnak ugyan bizonyos tám pontot a töm ítések 
viszonylagos állapotának m egítélésére, azonban szám ítá
si alapként nem használhatók. H asonló a helyzet a léze
res m ódszerek alkalm azásánál is. Pontos mérési eredm é
nyek csak laboratórium i körülm ények között, szélcsator
na kísérlettel kaphatók, ahol rendszerint az adott töm ítés 
típust, gyártm ányt, illetve m űszaki m egoldást tesztelik és 
m inősítik.

A gyakorlatban a laboratórium i körülm ények között 
meghatározott em issziós tényezőket megfelelő számítási 
képletekbe ültetik be. Ism erve az adott tartály geom etriá
ját, a tárolt anyag tulajdonságait, a je llem ző időjárási pa
ramétereket, valam int a tartályon alkalm azott szerelvé
nyek, töm ítések típusát, számát, m éreteit stb. viszonylag 
m egbízhatóan számítható az em isszió mértéke.

A fenti eljáráson alapuló, többféle forrásból származó 
számítási m ódszer jelent meg nálunk is, am elyek közül az 
API m ódszere a legism ertebb és a legáltalánosabban hasz
nált. K ülső úszótetős tartályok veszteségének számítására 
a 2517 sz. kiadvány és annak 1994-es függeléke szolgál. 
Ezt, valam int a fixtetős és belső úszótetős tartályokra vo
natkozó 2518 és 2519 sz. kiadványokat váltotta fel 1997- 
ben a Kőolaj M érési Szabványok Kézikönyvének 19. fe
jezete [3]. Az ebben leírt módszeren alapszik a Környezet- 
védelmi Hivatal (EPA) által kidolgozott AP-42 sz. doku
mentum [4] és szám ítógépes program , amely bárki által 
letölthető és szabadon használható a tárolási em isszió szá
mítására (az USA területén kötelezően alkalm azandó). A 
honlap címe: http://www.epa.gov/ttn/chief/tanks.htm l. A 
program korábbi 3.1. változata DOS alapú, és igen m eg
bízhatóan működik. Ezt váltotta fel 1999. augusztusában a 
4.0 W indows alapú verzió, és javítások után jelenleg a 
4.06 változat van érvényben. A program futtatása m ini

Ö S S Z E F O G L A L Á S

Deák Árpád: Műszaki megoldások az emisszió csökkentésére 
a kőolaj tárolásnál

A stratégiai készletezési törvény teljesítése érdekében hazánk 
legnagyobb külső úszótetős, kettős köpenyű, dupla fenéklemezű 
kőolajtároló tartályai és a hozzá tartozó kiszolgáló rendszer épült 
meg és került üzembehelyezésre.

Az emisszió és a tárolási veszteségek csökkentésére számos, 
hazánkban még nem használt műszaki megoldást alkalmaz
tunk, amelynek eredményeként az emisszió visszatartási haté
konyság meghaladja a jelenlegi nyugat-európai előírásokat 
(98%-nál nagyobb).

A projekt megvalósításával és a környezetvédelmi mutatók 
színvonalával Magyarország egyúttal elébe ment az uniós tagsá
gi követelmények teljesítésének is.

[Magy. Kém. Lapja, 56, 266 (2001)]

m űm  8  M b RAM -ot, illetve 15 Mb m erevlem ez tárolóhe
lyet igényel.

A programmal végzett számításaink szerint tartályaink átla
gos emissziója kevesebb mint 2 %-a a vonatkozó referencia
tartály emissziójának és messzemenően megfelel az érvényes 
legszigorúbb előírásoknak is. Ez a mutató még korszerűbb 
megoldások és gyártmányok alkalmazásával tovább javítható.

Összefoglaló értékelés

A csaknem  félm illió köbm éteres új stratégiai tárolókapa
citás és kiszolgáló létesítm ényei nem zetközi viszonylat
ban is rövid idő alatt (tervezéssel és üzem be helyezéssel 
együtt 2 0  hónap), alapvetően hazai kivitelezők m unkájá
nak eredm ényeként valósultak meg, amely más stratégiai 
projektekkel együtt lehetővé tette a készletezési törvény 
teljesülését és amivel M agyarország egyúttal teljesítette 
az Európai Uniós tagság ide vonatkozó követelm ényét is.

A biztonságos tárolás, m egbízható üzem eltetés, vala
mint az em isszió és a tárolási veszteségek csökkentésére 
számos, hazánkban még nem  használt műszaki m egoldást 
alkalm aztunk, am elyek eredm ényeként az em isszió visz- 
szatartási hatékonyság m eghaladja az Unióban jelenleg 
érvényes, de még a tervezett elvárásokat is.

A projekt megvalósításánál szerzett tapasztalatok és is
meretek azt mutatják, hogy célszerű néhány, jelenleg még 
uralkodó tartálytechnikai fejlesztési irányt módosítani, fel
számolni a vonatkozó magyar szabványok ellentm ondása
it és hiányosságait, igazodva a fejlett országok gyakorlatá
hoz és felkészülni a hazai levegőtisztasági szabályozás fe
hér foltjainak eltüntetése után kialakuló helyzetre.
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[1] Welded Steel Tanks fór Oil Storage, API Standard 650, 10. kiadás. 
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[3] Manual o f Petroleum Measurement Standards, Chap. 19 - 

Evaporative Loss Measurement, API, 1997. április
[4] M. E. Anderson -  J. H. Siegell: New calculation method alters tank 

emission reports, Oil & Gas Journal, 1997. november 17.

S U M M A R Y

A. Deák: Technical Solutions for Emission Reduction in 
Crude Oil Storage

To meet the Act on Strategic Stockpiling, the largest crude oil 
storage tanks of Hungary with external floating roof, double 
wall, double bottom plate, and the associated systems have been 
established and put into operations.

There were numerous technical solutions not used in Hungary 
before which have been applied for reduction of the emissions and 
the losses during the storage of the crude oil, as a result of which 
the efficiency of containment of the emissions exceeds even the 
provisions prevailing in Western Europe (it is over 98%).

By accomplishment of this project and also by achievement 
such level of the environment protection, Hungary has anticipat
ed the fulfilment of the requirements to become member of the 
European Union.
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BESZÁMOLÓK AZ ACHEMA 2000-RŐL III.

ACHEMA 2000 -  Szivattyúk, kompresszorok, szelepek és 
tömítések

VIGH LÁSZLÓ*

Fejlesztési irányvonal

H abár a szelepek és a szivattyúk különböző feladatot lát
nak el, közös bennük, hogy az üzem ek speciális techno
lógiai berendezéseihez (pl. reaktorok, kolonnák) képest 
egyszerűek és olcsók, összességében m égis a beruházási 
és karbantartási költségek je lentős részét fordítják rájuk. 
Az üzem ekben százával és ezrével használják a szivaty- 
tyúkat és a szelepeket, és ezek a berendezések okozzák 
az illékony szerves szennyező anyag kibocsátás nagy ré
szét. Az alábbiakban m egm utatjuk, hogy az A CHEM A 
2 0 0 0  konferencián és kiállításon m ilyen fejlesztési ten
denciákat m utattak be az iparág vezető fejlesztői és 
gyártói.

Szivattyúk

A szivattyúk piaca egészségesen növekszik. A H ydrulic  
Institute  (Persippany, N.J. U SA ) tanulm ánya szerint
1999. és 2004. között a gyártók m integy 20% -os növe
kedésre szám íthatnak. A világpiac m integy harm adát a 
tíz legnagyobb gyártó  m ondhatja m agáénak: ITT, Ebara, 
K SB, G rundfos, ID P -Ingerso ll D resser, F low serve, 
S terling  F luid S ystem s, H itachi, W illo -Salm son  és 
Sulzer. A cen trifugálszivattyúk teszik ki a piac m integy 
55% -t, és további 8  -  8 % az egyéb forgóelem es szivaty- 
tyúk, a dugattyús- és m em bránszivattyúk piaca. A leg
nagyobb növekedés a csepegésm entes (m ágneskuplun- 
gos, illetve zárt) sz ivattyúk piacán várható. Az európai, 
am erikai és japán  környezetvédelm i szabályozás sz igo
rítása m iatt 1 0 % -ra becsülhető  az eladások növekedése. 
A vegyiparban és a finom ítókban legáltalánosabban 
használt technológiai szivattyúk gyártóinak új követel
m énnyel kell szem be nézniük. A felhasználók ugyanis a 
teljes életciklus költségét hasonlítják össze. A gyártási 
és karbantartási kö ltségek  csökkentésére a szivaty- 
tyúgyártók több utat választhatnak, de általában az aláb
biakat alkalm azzák:
-  a nemzetközi szabványok összehangolásával egységesí

tik a kialakítást,
-  csökkentik a tartalékalkatrészek mennyiségét,
-  racionalizálják a szivattyúcsaládok kialakítását, növelik 

a közösen alkalm azott alkatrészek mennyiségét,
-  növelik a megbízhatóságot és egyszerűsítik a karban

tarthatóságot,
- ja v í tjá k  az energetikai hatásfokot,

*Tecnimont-Budapest Rt. Magyarország, Budapest

mkl

-  növelik a részvételt a szivattyú kiválasztásában, telepí
tésében és m űködtetésében.
A vásárlók részére ez a teljes életciklusra vetítve m int

egy 15%-os költségcsökkentést jelenthet. Az amerikai 
szivattyúgyártók egyesülete, a H ydraulic Institute és az 
európai Europum p közösen lépnek fel a Nem zetközi 
Szabvány Szervezetnél a teljes szivattyúszabványsorozat 
elfogadásáért. M ár ma is van néhány gyártó, am elynek 
szivattyúi m egfelelnek az ANSI, a  JIS és az ISO szabvá
nyoknak. Ez közvetlen anyagi előnyt je len t a tipizálható
ság következtében, mind a felhasználó nem zetközi társa
ságok esetében, mind a gyártóknak. Sok gyártó egyes al
katrészeit (pl. csapágy, tömítés) egységesíti, hogy több 
modellben is használható legyen. Vékonyabb tengely, 
jobb  m echanikus töm szelence, kerám ia csapágy tipikus 
m egoldásai a m egbízhatóság növelésének. Sok gyártó 
ajánl elektronikus felügyeleti rendszert a szivattyújához, 
am ely érzékeli a rendkívüli körülm ényeket, m int pl. a 
szárazon futást, túlterhelést, és leállítja a szivattyút, még 
m ielőtt károsodna.

További költségcsökkentést je len t az olyan karbantar
tás-igényes részegységek elhagyása, m int a külső hűtő- 
és kenőrendszerek. A lternatívát je len thet például a szállí
tott folyadékkal kent kerám iacsapágy, és a magas hőm ér
sékletű szivattyúknál a léghűtés. A gyártók kutatják a 
gazdaságos üzem eltetési tartom ány kiszélesítésének lehe
tőségeit, ami nehéz feladat. A mai kis teljesítm ényű centri
fugálszivattyúk hatásfoka 60-70% . Ez még javítható, de 
a valódi problém a az, hogy a legtöbb kis m éretű centri- 
fugálszivattyú távol üzemel az optim ális munkaponttól, 
és ezért a valódi hatásfokuk sokszor 1 0 % vagy m ég keve
sebb. A helyes kiválasztási folyam at segít abban, hogy 
m inden szivattyú m egfeleljen a feladatnak. A gyártók is 
érzékelik, hogy az üzem ben valós körülm ények között a 
szivattyúk életciklusuk alatt, sőt néha még egy m űszakon 
belül is, a legkülönbözőbb áram lási viszonyok között 
üzemelnek. A m egoldás a szivattyúk áttervezése, hogy la
posabb legyen a hatásfokgörbéjük, bár ez csökkentheti kis 
m értékben a legnagyobb hatásfokot. A fordulatszám -sza- 
bályozót felépítő teljesítm ény elektronikai elem ek m ére
tének és árának csökkenése lehetővé tette a kis teljesítm é
nyű motorok összeépítését fordulatszám -szabályozóval. 
A zonban a kis sz ivattyúkhoz vásárolt fordulatszám - 
szabályozó nem  m inden esetben je len t megtakarítást, 
ezért a gazdaságosságot m inden esetben szám olni kell. A 
fordulatszám -szabályozó és m otorfelügyelő áram körök 
finom ításának eredm ényeként kialakult új technika az in
telligens szabályozás. Ebből eredő m egtakarítások első-
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Európai Olajfinomítók Tűzoltóparancsnokainak Találkozója
(Százhalombatta, 2001. m ájus 16-18.)

Első alkalommal sikerült az európai fino
mítók tűzvédelmi szakembereinek, tűzol
tóparancsnokainak jelentős számú képvi
selőjét szakmai, baráti találkozóra össze
hívni. A találkozót a MÓL Rt. és annak 
tűzoltószervezete, a FÉR Tűzoltóság ren
dezte Százhalombattán, a Dunai Finomító
ban. A hagyományteremtő konferencián 16 
európai ország 120 szakembere vett részt.

A szervezők az összejövetel céljául egy 
oldott hangulatú szakmai fórum megte
remtését határozták el, amely rendszeresen 
ismételhető és ahol a tűzoltószakma keleti 
és nyugat-európai képviselői kicserélhetik 
tapasztalataikat, tanulhatnak egymás sike
reiből és az esetleges hibákból.

19 európai olajfinomító tűzoltóparancs
noka és tűzvédelmi vezetője mellett több 
ország hivatásos tűzoltósága is képviseltet
te magát. A magyar biztosítótársaságokon 
és a sajtó képviselőin kívül számos, a tűz
védelemben érdekelt cég is megjelent. Fon
tos célcsoportja volt a konferenciának a ha
zai vegyipari cégek tűzvédelmi és bizton
ságtechnikai szakembergárdája is, tekintet
tel arra, hogy az előforduló tüzek hasonló

technológiákból származhatnak, az égő 
anyagok kémiája szinte teljesen azonos.

Az első nap az érkezés, elhelyezkedés, 
ismerkedés jegyében zajlott le. A külföldi 
vendégek a nyitó vacsorán ízelítőt kaptak a 
magyaros vendéglátásból, vendégszeretet
ből.

Az előadások és bemutatók megtartására 
a rendezvény második és harmadik napján 
került sor. A két nap alatt összesen 12 elő
adás hangzott el 4 magyar és 8 külföldi 
előadó tolmácsolásában. A külföldiek kö
zül 3 angol, 2 német, 1-1 jugoszláv, orosz 
és román előadás emelte a konferencia 
színvonalát. Öt előadás az utóbbi évek je
lentősebb finomítói események tapasztala
tait ismertette. Közülük a török ismiti fino
mító földrengés-, és a szerb növi sadi NIS 
finomító NATO támadás következtében 
keletkezett tűzesete váltotta ki a legna
gyobb érdeklődést. A többi előadás széles 
körűen foglalkozott a finomítói tűzoltósá
gok szakmai, elméleti kérdéseivel. így he
lyet kaptak többek között a beavatkozók 
biztonságát, a taktikát, technikát, oltóanya
gokat és a képzést érintő témakörök.

Előzetes a Richter Rt. centenáriumi rendezvényéről

A májusi rendezvénydömpingből jelentősé
gével és színvonalával kiemelkedett a 
Richter Gedeon Rt. alapításának 100. évfor
dulója alkalmából rendezett tudományos, 
társadalmi, kulturális ünnepségsorozat.

A nagy ívű rendezvénysorozat 2001. 
május 25-én a Magyar Állami Operaház
ban rendezett gálaesttel kezdődött, amin 
részt vett és ünnepi köszöntött mondott Or
bán Viktor miniszterelnök. Másnap a Ma
gyar Tudományos Akadémián rendezett

tudományos ülésre került sor „kémiai-bio
technológiai, biológiai-orvosi, a Richter 
Gedeon Rt. tegnap, ma, holnap” elnevezé
sű szekciókban. Az előadók között olyan 
híres nevek szerepeltek, mint Oláh György 
magyar származású kémiai Nobel-díjas, 
Vízi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos 
Akadémia alelnöke. Az ünnepségsorozatot 
ugyanaznap a Magyar Nemzeti Galériában 
rendezett centenáriumi gálaest zárta, ahol 
Bogsch Erik a Richter Rt. vezérigazgatója

HÍREK, ADATOK, INFORMÁCIÓK
Hírek az iparból

Hűmet Rt.

Az amerikai piac beindulására készülve a 
jelenlegi 50-60 ezer adag/hónap gyártó ka
pacitást nyáron 140 ezerre, 2004 elejére 
pedig 5 millióra tervezik bővíteni.

Pharmavit Rt.

Meg kíván válni közös megegyezéssel a cég 
elnök-vezérigazgatói posztjától Soinody Im
re. Ő alapította 1988-ban ezt a céget, majd 
többségi tulajdonosa is lett, majd 1996-ban 
eladta részvényeit a Bristol-Myers Squibb 
amerikai óriás gyógyszercégnek.

Phylaxia Pharma Rt.

Elmaradt a közgyűlésen az alaptőke eme
lés, mellyel a ki nem fizetett szállítók hite
le került volna be az alaptőkébe és ezzel a 
hitelezők tulajdonossá váltak volna. Ennek 
oka az, hogy időközben ezeket kifizették. 
Továbbra is napirenden van a tőkebevonás, 
erre a ír Cross Wet cég és hazai pénzügyi 
befektetők is szóba kerültek. Bekerült az 
igazgatóságba Hárshegyi Frigyes, mint 
gazdasági vezérigazgató helyettes és a 
11,65% tulajdonnal rendelkező görög 
Faran Laboratories képviselője.

A helyszínen tartott négy gyakorlati, tűz
oltással egybekötött bemutató közül ki
emelkedett az 1 2 0 0  m2-es területű tűz elol
tása a FÉR Tűzoltóság -  Kelet-Európábán 
egyedülálló -  nagyteljesítményű habbal ol
tó központjával. A tűzfelület 20 másodperc 
alatti eloltása méltán váltott ki elismerést a 
vendégek körében.

Az elhangzottak széleskörű és hatékony 
hasznosításának megkönnyítésére a részt
vevők CD lemezen megkapták az előadá
sok magyar és angol nyelvű másolatát. A 
rendezvény résztvevői között egyetértés 
alakult ki abban, hogy szorosabb együtt
működés keretében a jövőben tapasztalata
ikat folyamatosan közreadják a finomítok 
tűzbiztonságának növelése érdekében.

Már a zárásakor érzékelhető volt, hogy a 
Találkozó elérte célját. Ez az érzés bizo
nyossággá vált a konferenciát követő 2-3 
nap alatt érkezett -  elsősorban külföldi -  
visszajelzések alapján. Az elismerések és 
köszönetnyilvánítások várhatóan garanciát 
nyújtanak arra, hogy ez a hasznos kezde
ményezés hagyományteremtő lesz és 2-3 
év múlva új színhelyen ismét találkozhat
nak az európai finomítók tűzőrei.

Nabilek Pál -  Kürti Attila

mondott üdvözlő beszédet és Richter- 
díjakat adott át magyar tudósoknak: 
Szántay Csabának, Vízi E. Szilveszternek 
és Dobók Miklósnak.

Tekintettel arra, hogy az ünnepségsoro
zat csak néhány nappal előzte meg lapzár
tánkat, és mivel pótlólagos információ- 
gyűjtésre volt szükség, a mind szakmailag, 
mind társadalmilag érdekes és értékes ren
dezvényről részletes beszámolót jelen szá
munkban nem tudunk közölni, arra követ
kező számunkban kerül sor.

Sz. G.

Richter Gedeon Rt.

Megvásárolták a legnagyobb orosz gyógy
szer nagykereskedelmi cég, a Protek rész
vényeinek 5%-át. Ezzel a 2,1 mrd dollárt 
kitevő orosz gyógyszer nagykereskedelem 
55%-nyi importhányadából 14%-ot lebo
nyolító Protek sokat segíthet a Richternek 
a tavaly 52,9 millió dollárt jelentő orosz 
exportjának bővítésében.

Magyar Olaj- és Gázipari Rt.

A 2000. évi üzemi eredmény 29 mrd forint 
lett, az adózott eredmény pedig 14,97 mrd. 
Ezzel szemben az első negyedéves ered
mény erősen negatív, a gázüzletág veszte
ségei miatt.
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OMV Hungária Kft.
112 mrd forintos forgalom mellett 1,5 mrd 
üzemi eredményre számítanak 2 0 0 1 -ben. 
A cég forgalma, miközben tavaly ország
szerte 3%-kal csökkent az üzemanyag fel- 
használás, 524 kt/évre növekedett.

Tiszai Vegyi Kombinát Rt.
Az április végi évzáró közgyűlés a két fő tu
lajdonos, az orosz érdekcsoportba tartozó ki
sebbség és a MÓL többség küzdelmét hozta, 
természetesen a többség elképzelése érvénye
sült. A TVK nem fizet osztalékot, az ered
ményből a kapacitásokat bővítik. Erőmű épí
tését tervezik, mintegy 10-12 mrd forintért. 
Ez a MÓL Rt.-vel és az EMASZ-szal közös 
társaság keretében fog működni, TVK Erőmű 
Kft. néven. Teljesen hasonló konstrukcióban 
-  mint ismeretes -  a BorsodChem Rt. is épí- 
tetett hasonló méretű, 50 MW-os erőművet, 
mely idén nyáron üzembe is állt.

Bővítik a pirolízisüzemet, természetesen 
banki forrásokat is igénybe véve. A dolgo
zói részvények visszavonása miatt kissé 
csökkent az alaptőke: 24,666 milliárd fo
rintra, és ezzel a MÓL közvetlen részvény- 
hányada túlhaladta a 33%-ot. De mivel ezt 
nem részvényvásárlással érte le, az érték
papírtörvény szerint nem köteles vételi 
ajánlatot tenni a többi részvényre.

A közgyűlésen a MÓL javaslatára visz- 
szahívták Nagy Lászlót, az eddigi vezérigaz
gatót és Molnár Józsefet, a BorsodChem Rt. 
pénzügyi vezérigazgató-helyettesét válasz
tották be mind az Igazgatóságba, mind a ve
zérigazgatói posztra. Molnár Józsefet a leg
utóbbi BC Rt. közgyűlésen az orosz-osztrák 
tulajdonosok menesztették.

Értékesítette utolsó hazai tulajdonát a TVK 
Rt: a Biafol Kft.-t az olasz Radici Film SpA 
vásárolta meg. A vételár nem ismeretes, vár
hatóan közel van az 5,8 mrd forintos könyv 
szerinti értékhez. A Biafol Kft. két irányban 
nyújtott polipropilén fóliát gyárt és 1999-ben 
lett a korábbi üzletágból önálló jogi személyi
ségű, de 100 %-os TVK tulajdonú társaság. 
2000-ben 6,12 mrd forintos árbevételt és 366 
MFt-os adózott eredményt értek el.

Most már csak a romániai Plastico el
adása van hátra, ennek a cégnek az alaptő
kéje a tavaly, minden TVK-s cégnél végre
hajtott vagyonátértékelés következtében 
586 MFt-ról 14 MFt-ra csökkent. 482 MFt- 
os árbevétel mellett 146 MFt veszteséget 
produkált, főként árfolyamveszteség miatt.

Pannonplast Rt.

Nyártól távozik Illésy János, pénzügyi ve
zérigazgató helyettes. Az utódja Jilling Eri
ka, a Moldin 2000 Rt. gazdasági vezetője.

DAM Steel Speciális Acélgyártó Rt.

2001 -re 300 kt termelést terveznek. 324 fő
vel csökkentik júniusban a létszámot, 
melynek mintegy 250 MFt a költsége.

SZEVIKI Szerves Vegyipari 
Kutató Intézet Rt.

A május végi rendes közgyűlésen lemon
dott dr. Hajpál István, a cég vezérigazga
tója. A SZEVIKI Rt. az 1999. évi 51,6 
MFt veszteség helyett 2000-ben mindösz- 
sze 4 MFt veszteséget produkált, jelentő
sen nőtt a nyugati export, csökkent az 
anyag és a bérköltség. Ezzel a kutatóinté
zet likviditási helyzete is stabilizálódott, 
bár az OMFB pályázatok ez évi visszafi
zetési terhei igen jelentősek. Két hónapig 
ügyvezetőként dr. Hajpál István ellátja a 
vezérigazgatói teendőket, amíg a többségi 
dolgozói tulajdonban lévő társaság rende
zi a vezetés kérdését.

Gyógyszerkutató Intézet Kft.

Teljesen stabilizálódott az amerikai tulaj
donban (IVEX Corp.) lévő intézet anyagi 
helyzete.

Körtvélyessy Gyula

A vegyipari vállalatok 2000. évi főbb adatai II.
AGROFERM Rt. AGROKÉMIA SELLYE Rt.

M e g n ev e z é s 1999. 2 000 . 
M rd  F t

In d e x , %  
2 0 0 0 /1 9 9 9

É rték esítés  n e ttó  á rb ev é te le 0 ,69 0,72 104,3
ebből exp o rt 0 ,28 0 ,34 121,4

A d ó zás  e lő tti e red m én y 0,03 0 ,04 133,3
Á tlag o s sta tisz tik a i á llo m án y i lé tszám  (fő) 87 85 97,7
Jeg y ze tt tőke 0 ,25 0,25 100,0

ebből kü lfö ld i részesed és - - -

ebből á llam i tu la jd o n - - -

B eru h ázás - - -

T árgy i eszk ö zö k  b ru ttó  é rték e 0 ,42 0,42 100,0
T árgyi e szk ö zö k  n e ttó  é rték e 0 ,17 0 ,16 94,1

M e g n ev ezés 1999. 2000 . 
M illió  F t

In d e x , %  
2 0 0 0 /1 9 9 9

É rtékesítés ne ttó  á rb ev é tele 3 4 5 8 4 681 135,37
ebből e x p o rt 2 0 3 9 2 821 138,35

A d ó zás  e lő tti e red m én y -6 9 0 465 -

Á tlag o s s ta tisz tika i á llo m án y i lé tszám  (fő) 178 177 99 ,44
Jegyze tt tőke 3 506 3 506 100,0

ebből k ü lfö ld i részesed és 3 378 3 506 103,79
ebből á llam i tu la jd o n 128 - -

B eruházás 25 27 108,0
T árgyi e szk ö zö k  b ru ttó  é rték e 4  647 4 6 1 3 99 ,27
T árgyi e szk ö zö k  ne ttó  é rtéke 2  691 2 528 93 ,94

BUDAPLAST Rt.

M egnevezés 1999.
e F t

2000. Index , %  
2000/1999

Értékesítés nettó  árbevétele 693 351 880 864 127,04
ebből export 202 100 233 141 115,36

Adózás előtti eredm ény 48  301 49  520 102,52
Átlagos statisztikai állom ányi létszám  (fo) 170 153 90,0
Jegyzett tőke 326 140 338 000 103,64

ebből külföldi részesedés - - -

ebből állam i tulajdon - - -
Beruházás 13 422 2 813 20,96
Tárgyi eszközök bruttó értéke 469 904 530 036 112,8
Tárgyi eszközök nettó értéke 399 856 406 813 101,74

HOLLAND COLOURS HUNGÁRIA Kft.

Megnevezés 1999.
e Ft

2000. Index, %  
2000/1999

Értékesítés nettó árbevétele 2 605 825 2 692108 103,0
ebből export 2 300 859 2 3 9 4 0 1 6 104

Adózás előtti eredmény 434 895 309 938 71,0
Átlagos statisztikai állományi létszám (fo) 95 99 104,2
Jegyzett tőke 120 000 120 000 100,0

ebből külföldi részesedés 100 100 100,0
ebből állami tulajdon - - -

Beruházás 160 269 13516 8,0
Tárgyi eszközök bruttó értéke 579 450 751 533 129,7
Tárgyi eszközök nettó értéke 517427 674 867 130,42

EVM Rt.
M egnevezés 1999. 2000. 

M rd  F t
Index , %  

2000/1999

Értékesítés nettó árbevétele 6,9 8,3 120
ebből export - - -

Adózás előtti eredm ény 0,52 0,43 92
Á tlagos statisztikai állom ányi létszám  (fő) 402 426 106
Jegyzett tőke 0,67 0,67 100,0

ebből külföldi részesedés - - -

ebből á llam i tulajdon - - -

Beruházás 0,2 0,1 50,0
Tárgyi eszközök bruttó értéke 1,9 2,01 106,0
Tárgyi eszközök nettó  értéke 1,11 1,15 104

Materiál Vegyipari Szövetkezet

Megnevezés 1999.
e Ft

2000. Index, %  
2000/1999

Értékesítés nettó árbevétele 1 085 577 1 162 628 107,1
ebből export 478 831 532 188 111,1

Adózás előtti eredmény 145 742 52414 36
Átlagos statisztikai állományi létszám (fo) 73 74 101,4
Jegyzett tőke 210 700 210625 99,9

ebből külföldi részesedés - - -

ebből állami tulajdon - - -

Beruházás 8 033 9 735 121,2
Tárgyi eszközök bruttó értéke 268 536 274 724 102,3
Tárgyi eszközök nettó értéke 116 683 112 501 96,4
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mozgó alkatrész. Az aktív elem a kisméretű fúvóka. Ha hi
deg kondenzvíz -  és némi levegő' -  van a leválasztó előtt, a 
rendszemyomás hatására átmegy a fúvókán, de a forró kon
denzvíz nyomáscsökkenésekor keletkező sarjúgőz ellen
nyomása leállítja az áramlást. A hőmérséklet emelkedése 
emeli a sarjúgőz mennyiségét, tehát a rendszer önszabályo
zó. A venturi leválasztó egyetlen rozsdamentes acél töm b
ből készül, nincs karbantartási igénye. Az alkalmazó társa
ságok 12-55% gőzmegtakarításról, és a gőzrendszer gyor
sabb felmelegedéséről számoltak be.

Tömítések

A töm ítések európai piaca több m int három m illiárd dollár 
évente. Ennek körülbelül a fele a lapostöm ítések piaca, a 
fennm aradó rész csaknem  egyenlő arányban oszlik meg a 
hagyom ányos és a m echanikus töm szelencék között. Az 
ipari légszennyezés nem  csak a véggázkém ényekből 
származik. A szerves gázok és gőzök légszennyezésének 
hatalm as része a forgógépek töm szelencéin, a karim ás 
csatlakozásokon és a szelepszár töm ítéseken keresztül 
kerül az atm oszférába. Ezért a TA Luft, a ném et levegő- 
tisztaság  védelm i szabályozás elő írja , hogy a 
zárószelepek szelepszár töm ítéseinek szilfom em brános, 
vagy azzal egyenértékű zárással kell rendelkezniük. A 
felhasználók és a gyártók együttm űködésében a különbö
ző szerkezetű töm szelencék közül m indig az adott köze
gekhez és berendezésekhez legm egfelelőbbet lehet kivá
lasztani. N em csak az egyes berendezésekre, hanem  a tel
jes rendszerre lehet egységes elvek alapján szivárgás
m entességet biztosító m egoldást találni, beleértve a cső
vezetékek, szerelvények és szivattyúk töm ítéseit is. A tö
mítések m egfelelőségét integrált érzékelők segítségével 
lehet folyam atosan ellenőrizni.

A fo rgógépek töm ítéseinél az eddig szinte egyedural
kodó csúszógyűrűs töm ítések m ellett elterjedőben van az 
érintkezés nélküli gázöblítéses töm szelence. A turbó
kom presszorokhoz kifejlesztett gázöblítéses töm ítéseket 
ma m ár szivattyúkhoz és keverőm űvekhez is gyártják. A 
m echanikus töm szelencék piacán a „cartridge” rendsze
rű töm szelencék (m agyar neve talán előszerelt lehetne) 
növelik részesedésüket, m ert kiküszöbölik  a hagyom á
nyos m echanikus töm szelencéknek azt az alapvető prob
lém áját, hogy csak jó l képzett szakem berek pontos és 
alapos beállítása után m űködnek m egfelelően. A pontat
lan szerelés nagy kárral já ró  m eghibásodásokat okozhat. 
A gázöblítéses töm szelencék spirál hornyok sorozatából 
állnak, am elyek vékony gázfilm et (nitrogént vagy leve
gőt) pum pálnak a forgó- és az állórész felülete közé, 
m integy 150-200 kPa-lal nagyobb nyom ással m int a 
szállított közeg, és ezzel m egakadályozzák kijutását. Az 
öblítő  gáz kevésbé érintkezik a szállított közeggel, m int 
a hagyom ányos töm szelencék öblítő  folyadéka, és o l
csóbb is.

Azokon a helyeken, ahol lehetetlen vagy gazdaságtalan 
teljesen m egszüntetni a szivárgást, másodlagos elszívó 
berendezést kell kiépíteni. Ez lehet ventillátoros, vagy 
venturi elven m űködő elszívás, ahol sűrített gáz b iztosít

ja  az elszívást. Az elszívott szennyezett levegőt m osóba, 
vagy fáklyára vezetik. H a a kom presszor nyom ó oldalá
ról veszik el az ejektor m űködtetéséhez szükséges sűrített 
gázt, az elszívott elegyet a szívóágba vezethetik vissza. 
Új fejlesztési irány a C oanda-effek tus alkalm azása, 
am ely kb. 6-30% -kal hatékonyabb, m int a venturi rend
szerű ejektor.

A statikus tömítések, m int az O -gyűrűk és a lapos töm í
tések a szigorodó környezetvédelm i előírások m iatt egyre 
fontosabbak. A felhasználók ma m ár hajlandók kifizetni a 
drága fluorozott töm ítőanyagokat, m int a PTFE-t. Terjed
nek a kettős anyagú O-gyűrűk, am elyeknél a kémiai ellen
állóságot a külső teflonborítás, míg a m egfelelő m echani
kai tulajdonságokat a belső rugalm as mag biztosítja. Az 
EPDM  és Viton töm ítések gyakorlatilag kiszorították a 
kloroprén és nitrilkaucsuk tömítéseket. Az azbeszt betiltá
sa m iatt új töm ítőanyagokat kellett kidolgozni. Az új az
besztm entes töm ítések sokszor felülm úlják egyes tulaj
donságaikban az azbesztes tömítéseket, de nem  olyan ál
talánosak. Ezért a vevőknek el kell felejteniük a felületes 
megrendeléseket, az általános kiírásokat, és a szerelést is 
gondosabban kell végezniük.

A mágneses térerő  alkalmazása  a töm ítésekben érdekes 
új fejlesztési irány. A mágneses folyadékok alternatívát je 
lentenek a töm ítések készítésében. Jelenleg csak kis nyo
m áskülönbségek -  tipikusan 50 kPa -  esetén alkalm azha
tók, de az egyszerű konstrukció és a nagy fordulatszá
mokon (2 0  0 0 0  fordulat/perc felett) való felhasználható
ság rendkívül kedvező tulajdonság. Az em issziót erősen 
illékony közeg esetén is 3 ppm alatt tartja. A mágneses fo
lyadék kis m éretű m ágnesezhető részecskéket tartalmaz. 
A szilárd anyag koncentrációja elég nagy ahhoz, hogy az 
egész folyadék mágneses tulajdonságokat mutasson. Per
m anens m ágnesek erőterében mintegy folyékony O-gyűrű 
veszi körül a töm ítendő tengelyt. M ivel a záró közeg fo
lyadék, könnyen igazodik a tengely felületi egyenetlensé
geihez. Kopás gyakorlatilag nem lép fel, így a karbantar
tás gyakorlatilag csak a folyadék feltöltéséből áll.

Néhány újdonság

Szivattyúk

Az Unitec Institute o f  Technology (Auckland, Új Zéland) 
hagyom ányos szivattyúra szerelhető félüzemi m éretű ki
egészítő berendezést m utatott be az áramlás okozta NPSH 
problém ák(angol Net Positive Suction Head, azaz a nettó 
szívóm agasság igény) kiküszöbölésére született. M int is
meretes, ha szivattyú szívócsonkjában nincs meg a szállí
tandó folyadék m inim álisan elegendő nyom ása, a folya
dék felforr a szivattyú belsejében súlyos üzem zavarokat 
okozva. Néhány szivattyú kis áramlási sebességeknél 
megfelelően m űködik, de nagyobb teljesítm énynél a m ű
ködése instabillá válik és a kavitációra jellem ző erős hang 
keletkezik a szivattyúban. A szivattyú nyom óágában lévő 
szelep zárása ugyan m egszünteti a kavitációt, de így nem 
lesz elegendő a szállított mennyiség. Sok szivattyúgyártó 
ennek kiküszöbölésére a belépő folyadék irányítására ve
zető elem eket épít be a szívó csonkba. Ez a m unkapontban
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valóban csökkenti az NPSH igényt, de a széles tartom ány
ban üzem elő szivattyúknál stabilitási problém ákhoz ve
zethet. Az ilyen szivattyúknál m indig ellenőrizni kell, 
hogy a m egkívánt működési param éterek a garantáltan jó  
hatásfokú tartom ányba esnek-e. A bem utatott új megoldás 
alapelve, hogy a szivattyú nyomó csonkjából energiát táp
lálnak vissza a szívócsonkba. A hagyom ányos szivattyú 
nyomócsonkja felett helyezkedik el a m egcsapoló elem, 
amelyből a folyadékot visszavezetik a szívóágba m egfele
lően elhelyezett fúvókákhoz. Az egyes fúvókákba ju tó  fo
lyadék m ennyiségét fojtószelepekkel szabályozzák. A 
módszer hatásosságát forró víz keringető szivattyú átala
kításával bizonyították be. A keringetett víz nyomása 70 
kPa, hőm érséklete 80°C volt. Az ötven napos periódus 
alatt a teljesen nyitott visszavezető rendszerrel működő 
szivattyúk hatásfoka 70% -ról 80% -ra em elkedett, míg az 
em elő magassága 3,1 m-ről 4,3 m-re nőtt. A szivattyú 
energiam egtakarítása kb. 10% volt. A fejlesztés iránt nagy 
érdeklődés mutatkozik a geoterm ikus energiát felhasználó 
és az off-shore kőolajterm elő társaságoknál, ahol a szívó
csonkban kiváló gázok illetve gőzök kavitációt okoznak. 
A magas hőm érsékletű közegeket szállító szivattyúk 
csapágy- és töm szelence-hűtését hagyom ányosan vízhű
téssel oldották meg. Ez viszonylag bonyolult és sok kar
bantartást igénylő rendszer volt, ezért a szivattyúgyártók a 
költségek csökkentésére egyszerűbb megoldást kerestek -  
és találtak.

A Pom petravaini (Castano Prim o, Olaszország) az 
ACHEMA 2000 kiállításán m utatta be új léghűtéses csap- 
ágyházú TCD és TCD/SP sorozatú szivattyúit. Az 1. ábrán 
300°C hőm érsékletű közeg szállítása esetén mutatjuk be a 
tengely mentén a hőmérséklet csökkenést a motoroldali 
csapágyig, ahol már csak 50°C a hőmérséklet. A TCD/SP 
szivattyút speciálisan élelmiszeripari célokra fejlesztették. 
A mechanikus tömszelence mögötti tér egy tartályból a 
szállított anyaggal (pl. növényolaj) feltöltött tartállyal van

/. ábra. A Pompetravaini léghűtéses szivattyújának hőmérsékletprofilja

mkl

2. ábra. A Pompetravaini TCA sorozatú szivattyújának metszete

3. ábra. A Pompetravaini TCA sorozatú szivattyújának járókereke

összekötve. így a tömszelence m eghibásodásakor nem ke
rülhet idegen anyag a szállított élelm iszerbe. A TCH, TCT 
és TCA sorozatok tagjainak külső mérete megfelel az ISO 
2858/DIN 24256 szabványoknak, a mechanikus tömsze- 
lencéinek méretei pedig az ISO 3069/DIN 24960 szabvá
nyoknak. A TCH sorozat normál centrifugálszivattyúi 
megfelelnek az átlagos követelm ényeknek, és azonos geo
metriai méretekben mágneskuplunggal is kaphatók. A 
TCT sorozat eltömődés nélkül szállít szilárdanyag tartalmú 
folyadékot, agyagos iszapot vagy nagy viszkozitású folya
dékot. A 2. ábrán  bemutatott TCA szivattyút koptató hatá
sú szuszpenziók szállítására ajánlják. A különleges kialakí
tású járókerék a 3. ábrán  látható. A szivattyúban könnyen 
cserélhető járókerék, első és hátsó kopólemez található.

A Hermetic-Pumpen  (Gundelfingen, Németország) is
mert csepegésm entes szivattyúiról. Az ACHEM A 2000- 
en bem utatott m erülő szivattyúja zárt (canned) motoros 
szivattyú, am it mérgező cseppfolyós gázok, mint klór 
vagy am m ónia szállítására fejlesztettek. A lkalm azhatók a 
nukleáris technikában és a vegyiparban is, ahol a nagyon 
veszélyes folyadékok tartályainak biztonsági okokból 
nem lehet folyadékszint alatti csonkja. Ezeknek a merülő 
szivattyúknak az az előnyük, hogy nincs tengelytöm íté
sük, ezért tökéletesen csepegésm entesek. A zárt m otor al
kalmazásával m egszűnnek a m erülő szivattyúk esetében 
általában fellépő tömítési problémák. A gyakorlatban be
bizonyosodott, hogy a zárt motoros szivattyúk kevesebb
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karbantartást igényelnek azonos helyzetben üzemeltetve, 
m int a hagyom ányos merülő, vagy a tengelytöm ítéses szi
vattyúk. Mivel csaknem  karbantartásm entesek, az üzem e
lési költségeik alacsonyak, igen nagy rendelkezésre állás 
mellett. A m ágneskuplungos szivattyúk fejlesztése nem 
zárult le.

A CP-Pumpen  (Zofingen, Svájc) kom pakt felépítésű 
mágneshajtást m utatott be. A hagyom ányos hajtás m etsze
tét a 4. ábra, az új kom pakt hajtást a 5. ábra  m utatja be. A 
módosításokat a 5. ábra szerint az alábbiakban foglaljuk
össze:
-  a m ágneshajtás körüli holttér jelentősen csökkent, a fo

lyamatosan áramló szállított folyadék hűti a hajtást;
-  a csapágy hűtés hatásfokát nagym értékben javították, a 

csapágy hűtő csatornába szükség esetén (pl. szuszpen
zió szállítása) külső öblítő folyadék vezethető;

-  a középpontosan elhelyezkedő siklócsapágy m iatt na
gyon jók  a szivattyú hidraulikus és dinamikus jellem zői;

-  az álló tengelyen egy kompakt egység forog, ami m ini
m alizálja a hidraulikus erőket a szivattyún belül, és egy
szerűbbé teszi a karbantartást, az üreges álló tengely 
hidraulikus kiegyenlítő furatain keresztül vezetett folya
dék csökkenti a tengelyirányú terhelést.

A szivattyút nehéz körülmények közötti üzemelésre tervez-

4. ábra. Hagyományos elrendezésű mágneshajtás vázlata

5. ábra. CP-Pumpen MKP típusú kompakt felépítésű 
mágneshajtású szivattyúja

ték erősen korrozív folyadékok és szuszpenziók szállításá
ra. A mágneshajtást elválasztó harang anyaga Hastelloy C- 
4 vagy PSZ-Ceram ic kerámia. Legnagyobb szállító telje
sítménye 250 m 3/h, em előm agassága 150 méter.

Az Ábel G m bH  & Co. KG. (Büchen, Németország) 
membrán szivattyúi egyesítik a pneum atikus m em bránszi
vattyúk egyszerű kezelhetőségét az elektrom os hajtású 
szivattyúk gazdaságos üzemelésével. A HM  sorozatú hid
raulikus szivattyúk m űködése m egegyezik a pneum atikus 
szivattyúkéval, de a hajtásról hidraulikaszivattyú gondos
kodik. A sorozat tagjainak szállító teljesítm énye 0,5 - 400 
m 3/h, em előm agassága m axim um  16,0 MPa. A kis telje
sítm ényű elektrom echanikus változat az ECO-EM  sorozat 
tagjainak szállító teljesítm énye 0,5 - 20 m 3/h, em előm a
gassága maxim um  0,25 MPa.

Kompresszorok

Az ACHEM A 2000 egyik újdonsága volt a száraz m echa
nikus vákuum szivattyúk térnyerése. Több gyártó által be
m utatott ilyen vákuum szivattyúk közül két újdonságot is
mertetünk.

A Werner Rietschle G mbH & Co. KG  (Schopfheim , N é
metország) TW ISTER vákuum szivattyúja abban tér el a 
hagyom ányos csavarkom presszoroktól, hogy a csavarok 
m enetem elkedése nem  lineáris, hanem  a tengely mentén 
csökken. Az új konstrukció kb. 30% -kal csökkenti a ten
gelyteljesítményt. Csökken a kom presszió hőm érséklete 
és azonos szállító teljesítm ény m ellett a gépegység fizikai 
mérete is. Egy lépcsőben közbenső hűtés nélkül a kistelje
sítm ényű szivattyúk 200 m 3/h-ig kb. 50 Pa abszolút nyo
mást érnek el, a nagyteljesítm ényű gépek 2  0 0 0  m 3/h-ig 
kb. 5 Pa abszolút nyom ást érnek el.

A SIHI-Halberg G m bH  (Itzehoe, N ém etország) új 
SIHldry sorozata. A sorozat egy tagja a DRY 250, amelynek 
metszetét a 6. ábra  mutatja. A száraz olajmentes vákuum-

6. ábra. SIHI DRY 250 száraz vákuumszivattyú metszete
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szivattyúk új generációjának minden tulajdonsága megta
lálható ebben a berendezésben. A két függőleges csavar 
nem érintkezik egymással, együttfutásukat a tengelyvége
ken lévő motorok elektronikus szinkronizálása biztosítja. A 
tengelyek csapágyai az atmoszférikus térben helyezkednek 
el, nincsenek a vákuum hatásának kitéve. A szivattyúk ki
emelkedően érzéketlenek az elszívandó közeg szennyezett
ségére. A belépő áram legnagyobb megengedett folyadék
tartalma 50%! A szivattyúban felülről lefelé áramlik az el
szívott gáz. A motorok az atmoszférikus nyomású gáztér
ben, a szivattyú házon belül helyezkednek el, ezért nincs 
szükség a tengelyek bonyolult tömítéseire. A szivattyúk 
karbantartási ciklusa 20 000 üzemóra. Az elektronikus fel
ügyeleti rendszernek köszönhetően a javasolt üzemi para
méterek mellett gyakorlatilag meghibásodás-mentesen mű
ködtethetők. Speciális belső kialakításuk miatt nincs szük
ség lángzárra robbanásveszélyes terekben (Zóna 1 és 2 ese
tében). A változtatható fordulatszámú motoroknak köszön
hetően a berendezések teljesítménye könnyen szabályozha
tó. A vákuumszivattyúk teljesen olajmentesek, szemben az 
általánosan használt száraz szivattyúkkal, ahol a m echani
kus áttételművek olajban futnak. Ezért elmarad az olajszint- 
ellenőrzés és a rendszeres olajcsere.

A Garo Spa. (M onza, O laszország) kom presszorgyárat 
1947-ben alapította Roberto Gabbionetta. A cég centri
fugál- és folyadékgyűrűs kom presszorokat gyárt külön
leges célokra. Talán legism ertebb term ékük a tömény 
kénsav zárófolyadékos klórkom presszor, am it az elektro
lízis üzem ekben használnak. A kénsav nem csak zárófo
lyadék, hanem  egyben szárítja is a klórgázt, am inek a 
víztartalm át 50 ppm  alatt kell tartani a korrózió elkerülé
se érdekében. Ha a technológia vízzel telített nedves 
klórgázt igényel, akkor titánt használnak szerkezeti 
anyagként. M agasabb hőm érsékleten a száraz klór azon
ban korrodálja a titánt is, ezért speciális vízgyűrűs 
kom presszort használnak, ami egyszerre biztosítja az 
alacsony kilépő hőm érsékletet és a telített állapotot. A 
folyadékgyűrűs kom presszorok m ásik felhasználási terü
lete a véggázok újrahasznosítása. A Garo kidolgozott 
m egoldásokat javasol például PVC gyártó üzem ek m o
nom er tartalm ú gázainak, nitrálások nitrózus gázainak, 
vagy finom ítók m agas kénhidrogén-tartalm ú gázainak 
sűrítésére. A kom presszorok, valam int a kapcsolódó be
rendezések anyaga és szerkezete illeszkedik a technoló
giai igényekhez. A folyadékgyűrűs kom presszorok szí
vásteljesítm ényének fokozására elterjedten alkalm aznak 
ejektorokat. A Garo specialitása centrifugálkom presszor 
alkalm azása elősűrítő  fokozatként.

Szelepek

Az M G Process Valves (Méry, Franciaország) speciális 
szelepeket gyárt. A 7. ábrán  látható szelepet olyan tartá
lyok, reaktorok fenékszelepének ajánlják, ahol a berende
zés alján lerakódások várhatók. Az ilyen lerakódások sú
lyos üzem zavart okozhatnak a technológiában, mert a ha
gyományos fenékszelepek eltömődnek, illetve a lerakódá
sok nem engedik a folyadékfázist átfolyni a szelepen. A 
speciális nagy em elkedésű szelep felső kúpos része elő-
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szőr áttöri a lerakódást, és a szilárd anyagot a berendezés 
belsejébe tolja, m ajd tovább em elkedve utat nyit a folya
déknak. M ásik újdonságuk a cartridge rendszerű göm b
csap. Az M -ball göm bcsapokat a csővezetéki rendszer 
m egbontása nélkül lehet javítani, ha a tömítés m eghibáso
dott. A gömbcsap záróelem ét és a töm ítéseket is tartalm a
zó hengeres acélbetétet függőleges irányban ki lehet em el
ni a házból, és rövid idő alatt a helyszínen lehet kicserél
ni. A kiem elt cartridge m űhelyben ipari körülmények kö
zött javítható, majd tartalékalkatrészként újból felhasznál
ható. Bem utattak egy többutas irány váltó szelepet, am ely
ben a dugattyús szelepek kettős zárásúak, fűthetőek és 
holttérm entes kialakításúak. Speciális szelepszár tömítése 
megvédi a vákuum alatti technológiai teret a levegő beju
tásától, még teljes vákuum alatt is. A technológiai tér fe
lőli kettős tömítés közötti gyűrűben igény esetén szivár
gásérzékelő helyezhető el. A veszélyes anyagokat szállító 
csőszakaszok és a rendszerben található berendezések le
választására nem elegendő a szelepek zárása. Az ideigle
nes leválasztásra blindelést alkalm aznak. A megfelelő ala
kú és felületi kiképzésű lem ezt (ma általában a szemüveg 
alakú lyukas-tele lemezt) a karim ás kötés csavarjainak el
távolítása és a karim ák szétfeszítése után helyezik el, majd 
a csavarokat ismét meghúzzák. Az MG Process csőveze
téki blindjei a vezetékek szétfeszítése nélkül válthatók. Az 
egyszerűbbeknél egy tengelyen fordítható el a záróelem, a 
drágább változatoknál tolattyús rendszerű a m űködtető 
m echanizm us. Ez utóbbiból kapható teljesen zárt is, 
am ely a ny ito tt-zárt állapot közötti váltás alatt sem nyitja 
meg a csővezetéket az atm oszféra felé. A legtöbb MG 
blind típus automatizálható, felszerelhető helyzetérzéke
lővel és reteszelhető.

A Cesare Bonetti S.p.A  (Garbagnate M ilanese, O laszor
szág) magas hőmérsékleten üzem eltethető tűzálló göm b
csapot állított ki. A göm bcsap metszetét a 8. ábra  mutatja 
be. A tömítések anyaga grafit, a többi alkatrész hőálló

7. ábra. A MG-Process Valves lerakódásbiztos fenékszelepe
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8. ábra. A Bonetti magas hőmérsékletű gömbcsapja

acélból készül. A szerelvény csak egy irányban alkalm az
ható (a normál gömbcsapok mindkét irányban azonos m ó
don m űködnek) és folyam atosan üzem eltethető 550°C 
hőmérsékletig.

A M ecafrance S.A. (Cergy-Pontoise Cedex, Franciaor
szág) gömbcsapjaihoz rugós visszatérítő egységet gyárt. A 
rugós egység metszetét a 9. ábrán, felszerelését a 10. ábrán 
láthatjuk. Felszerelhető mind nyitó, mind záró irányban. A 
rugós visszatérítőt mindenütt használhatjuk, ahol csak rövid 
időre kell a gömbcsapot nyitni vagy zárni, és egyszerű mó
don akarjuk biztosítani a berendezést véletlen nyitva mara
dás, illetve bezárás ellen. Felhasználási területei: töltőállo
mások, szellőző vezetékek, leürítő szelepek és minden 
gömbcsap, amit védeni akarunk a véletlen használattól.

Tömítések

A  szigorodó környezetvédelm i előírások következtében a 
tömítésgyártók folyam atosan fejlesztik termékeiket. A 
forgógépek piacán a megkövetelt szivárgásmentes m űkö
dés következtében növekszik a töm ítésm entes szivattyúk 
és kompresszorok gyártása. Az ACHEM A 2000 kiállítá
son újdonság volt az érintkezés nélküli gázfilm  töm ítésű 
(gázöblítéses) tömszelencék nagy választéka.

Az alábbiakban a Flowserve Corporation (Irving TX,

9. ábra. A Mecafrance rugós visszatérítő egysége

10. ábra. A Mecafrance rugós visszatérítő egységének szerelése

USA) tömszelence gyártással foglalkozó részlegének, a Flu
id Sealing Division (Kalamazoo MI, USA) újdonságait mu
tatjuk be. Reaktorok keverőműveinek tömítésére fejlesztet
ték ki a Mixerpac M -sorozat tömszelencéit. A sorozat tagjai 
moduláris felépítésű cartridge rendszerű mechanikus töm
szelencék. Az összesen tizennégy változat ANSI és DIN 
szerinti hajtóművekhez, acél, vagy üvegzománcos készülé
kekre, normál és sterilizálható kivitelben készül. A tömítési 
rendszer lehet nem érintkező gázfilmes, és az érintkező típu
sokban a csúszógyűrűk lehetnek szárazon futók és zárófo
lyadékos kivitelűek. A modulrendszemek köszönhetően az 
igények változása esetén a megfelelő alkatrészek cseréjével 
például a zárófolyadékos tömszelence átalakítható nem 
érintkező gázfilmes tömszelencévé. A 11. ábrán látható a 
Flowserve szabadalmaztatott kialakítású gázöblítéses töm
szelence forgórészének részlete. Az APGS-t (Advanced 
Pattem Groove System) magyarra haladó mintázatú horony 
rendszernek fordíthatjuk. A spirális alakú, tengelyirányban 
szűkülő hornyokban forgás közben emelkedik a gáz nyomá
sa, és ez ellensúlyozza a belső tér nyomását. A gázöblítő 
rendszerben folyamatos kis sebességű gázáramlást kell biz
tosítani, ami megakadályozza a zárt térből az illékony anya
gok kijutását. Mivel a nagy méretű reaktorok keverőművei 
nem futnak olyan pontosan, mint a szivattyúk tengelyei, az 
M-sorozat tagjai 3 milliméteres tengelyütést viselnek el ká
rosodás nélkül. Az emisszió nélküli üzemet álló helyzettől 
legfeljebb 500 fordulat/perc sebességig biztosítják. A szi
vattyúk részére az APGS rendszem GX-200 cartridge rend
szerű tömszelence emisszió nélküli működését 1,38 MPa 
nyomásig, a normál kialakítású GF-200 tömszelence emisz- 
szió nélküli működését 3,45 MPa nyomásig garantálják. A

II. ábra. Flowserve APGS érintkezés nélküli tömszelence forgórésze
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maximális üzemi hőmérséklet mindkét esetben 260°C. A 
szivattyúk fordulatszáma 500 és 7 000 fordulat/perc között 
lehet. Az érintkezés nélküli tömszelencével szerelt hagyo
mányos szivattyúk előnye a tömítés nélküli szivattyúkkal 
szemben, hogy jobb a hatásfokuk. Egy 15 kW-os mág- 
neskuplungos szivattyúval azonos teljesítményű érintkezés 
nélküli tömszelencével szerelt hagyományos szivattyú kb. 
2 0 %-al kevesebb áramot fogyaszt.

A statikus töm ítések új nem zedékének fejlesztése folyik 
a Freudenberg D ich tungs- und Schw ingungstechnik  
(Weinheim, Németország ) fejlesztő intézetében. A kiállí
táson bem utatott intelligens töm ítések a jövő  fejlesztési 
irányait kijelölő prototípusok, am elyeket üzemi körülm é
nyek között vizsgálnak, és várhatóan rövid időn belül a pi
acon is megjelennek. A Freudenberg fejlesztői olyan fle
xibilis nyomtatott áram kört állítottak elő, ami statikus tö
mítésekben károsodás nélkül beépíthető. Ez lehetővé te
szi, hogy a töm ített térből kábel nélkül ki lehessen vezet
ni az elektromos jeleket. Ennek segítségével ellenőrizhe
tő a tengely fordulatszám a, illetve a tengely esetleges 
hosszirányú elm ozdulása. Ilyen típusú aktív jeladókat 
használnak a gépkocsik ABS rendszerében is. A szimme- 
ringtömítések tengely felőli hőm érsékletének mérése fon
tos a tömítés élettartam a szempontjából.

A membrán szivattyúk igen fontos szerepet töltenek be az 
erősen mérgező és agresszív anyagok szállításában. A 
Freudenberg intézet ezzel kapcsolatban két újdonságot mu
tatott be. Az érintkezés nélkül mérő műszer pontosabb és 
megbízhatóbb, mint a hagyományos műszerek. A bemuta
tott példány a szivattyú mozgásának pontos üzemközi ellen
őrzésére használható és minden iparban alkalmazott busz

Ö S S Z E F O G L A L Á S

Vigh László: ACHEMA 2000 -  Szivattyúk, kompresszorok, 
szelepek cs tömítések

A közlemény a kiállításon látható objektumok és cégirodalom 
alapján ismerteti a címben megjelölt szakterület fejlesztési irány
vonalát és a hozzá tartozó néhány jellegzetes, korszerű megol
dást.

[Magy. Kém. Lapja, 56, 270 (2001)1

rendszerhez csatlakoztatható. A másik újdonság a membrán 
szakadás előrejelző műszer. A műszer folyamatosan küldi a 
jeleket a teflonborítású membrán állapotáról, és vészjelzést 
ad, ha a teflon borítás elreped. Ezzel elkerülhető az üzemza
var, vagy a membrán rutinszerű -  sokszor idő előtti -  cseré
je. A szenzorral ellátott membrán könnyen beépíthető a 
meglévő szivattyúkba, és az adatbuszon keresztül folyama
tosan tájékoztatja a kezelőt a szivattyú löketszámáról, amel
lett, hogy előre jelzi a membrán meghibásodását.

A hasadó tárcsák fontos elemei a mérgező és korrozív kö
zegekkel foglalkozó iparágak berendezéseinek. Épségüket 
jelenleg nyomástávadókkal ellenőrzik, de ez nem mindig 
megfelelő. Az Oseco Europe B.V. (Steenwijk, Hollandia) 
által bemutatott OSECO FLCOS hasadótárcsa AISI 316 
saválló acélból készül, ez biztosítja a berendezést túlnyo
más ellen és egyben ez van kialakítva hasadás ellenőrző 
áramkörnek is. A korrózióállóság fokozására a fémlemez 
mindkét oldala teflonfóliával van bevonva. A hasadótárcsa 
minden ANSI szabványú karim a közé befogható.

A Striko-Verfahrenstechnik (W iehl-Bornig, N ém etor
szág) új SVT 05 je lű  szivárgásérzékelője a törésérzékelő 
továbbfejlesztéséből született. A szakadásérzékelő áram 
kört tartalmazó bem etszett hasadóelem et speciális teflon 
alapú védőfóliával építik egybe, ami megakadályozza, 
hogy lyukkorrózió, vagy a nyitási nyomás alatti lassú nyo
m ásem elkedés k ism értékű  szivárgást okozzon a 
hasadótárcsán keresztül. Az egybeépítés következtében 
kism értékben em elkedik a nyitónyom ás. A nem teljes fe
lületű hasadás esetén a berendezés je lzést ad, és ezzel 
m egakadályozható a környezet szennyezése.

S U M M A R Y

L. Vigh: ACHEMA 2000 -  Pumps, Compressors, Valves and 
Sealings

On the basis of the brochures and exhibitited objects the publi
cation outlines the trends of the pumps, compressors, valves and 
sealings and shows some typical modem solutions.

ACHEMA 2000 - Szintézis, biológiai szűrés, szekvenálás
DORMÁN GYÖRGY

Az idei Achema újdonsága volt, hogy a kiállításhoz kapcso
lódva rendezték meg az első Nemzetközi Szintézis, Biológi
ai szűrés, Szekvenálás nemzetközi szimpóziumot. A szokat
lan név valójában a molekuláris biológiai és gyógyszerkuta
tás három tudományos és piaci szempontból is legfontosabb 
területét kapcsolja össze. Mivel az Achema a kémia, techno
lógia, labortechnika és biotechnológia egyik legszélesebb 
körű fóruma, az előbbi területek bevezetésével ezt a teljes 
körű interdiszciplináris megközelítést kívánták erősíteni.

Egyetlen új gyógyszermolekula kifejlesztése ma átlago
san 500 MUSD költséggel jár, és ezt a gyógyszervállalatok
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drasztikusan le kívánják szorítani, másrészt a szabadalom 
benyújtásától a piacra kerülésig eltelő 10-15 éves fejlesztési 
idő jelentős lerövidítésére törekszenek. A fenti célok érdeké
ben számos új elv és technológia került széles körben beve
zetésre, amelyek közül a 3 legfontosabb a miniatürizálás, 
automatizálás és parallelizálás. Az elmúlt 5 évben mindhá
rom területen óriási fejlődés mutatkozott, új cégek jöttek lét
re, melyek termékeikkel ezt a piaci szegmenst szolgálják ki.

Az Achema szervezői - felism erve az új piac létrejöttét 
- a 2 0 0 0 . évi kiállításon ezen cégek szám ára külön helyet 
biztosítottak. Több m int 30 cég állította ki a műszereit és
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berendezéseit, am elyek a parallel kémiai szintéziseknél, a 
nagy áteresztőképességű biológiai szűrésnél és a DNS- 
szekvencia m eghatározásánál használhatóak.

Ezen a területen a PCR technika (polimeráz láncreakció) 
kifejlesztése nyitotta meg az utat az emberi génállomány tel
jes feltérképezése előtt, amely 2005-re válik várhatóan teljes
sé. A génállomány összes DNS bázissorrendjének (szekven
ciájának) ill. 3,2 milliárd bázis-párjának meghatározása igen 
komoly innovatív műszertechnikai és számítógépes megol
dásokat igényel. A PCR technika - kiegészülve magasan pár- 
huzamosított és miniatürizált rendszerekkel, valamint az el
választási és detektálási technikák újabb generációjával (ka
pilláris elektroforézis, fluoreszcens jelzés) - komoly biotech
nológiai iparágat teremtett, amely közvetlenül kiszolgálja a 
HUGÓ (Humán Genome Project) szükségleteit.

A génállom ány m egism erése a gyógyszerkutatás gyöke
res átalakulását fogja eredm ényezni azáltal, hogy a beteg
ségállapotban m egjelenő ill. túlterm elődő géntermékeket 
(azaz az általuk kódolt fehérjéket) azonosítja egy összeha
sonlító technika a proteom ika eszközeivel. Az így azono
sított sérült szabályozó mechanizm us kijavítására számos 
innovatív stratégiát lehet kidolgozni, valamint a veleszü
letett genetikai sokszínűség (polimorfizmus) figyelem be
vételével a rizikócsoportokat is azonosítani lehet.

A jövőben a teljes populációra kiterjedő vizsgálatok de
ríthetnek fényt arra, hogy egyetlen nukleotid polim orfiz
musára miként vezethető vissza bizonyos betegségekre 
való hajlam. Ez további inform ációt szolgáltat a betegség
állapot kezelés pontos molekuláris helyének meghatározá
sában. Az erre kifejlesztett m iniatürizált 1 cm 2 felületű 
DNS-szilikon-chip alkalm as egy DNS egyetlen szála tel
jes szekvenciájának a meghatározására.

A nagyáteresztó'képességű biológiai szűrés (HTS) kapa
citás növekedése szintén a m iniatürizálás és párhuzam osí
tás elvén alapszik. A már elterjedt 96-lyukú mikroleme- 
zek m ellett megjelentek a 384 ill. 1 536 lyukú lem ezek is 
és egyre több biotechnológiai cég állította fejlesztéseit ez 
irányba. Természetesen a szám ok növekedése a térfogat 
csökkenését vonja maga után, ami új, a korábbinál ponto
sabb és gyorsabb folyadékadagoló automatákat igényel. 
A nagy áteresztőképességű biológiai szűrés másik kritikus 
pontja az aktív vegyületek gyors, széles intervallumban 
arányos je let továbbító detektálása.

A HTS főbb fejlődési irányai szerint a radioaktív jelzést a 
különböző fluoreszcens technikák (fluoreszcens polarizáció, 
időfelbontásos fluoreszcencia) váltják fel, valamint az enzim 
assay-k helyett a jövőben a teljes sejt mérés elteijedése vár
ható. A gyógyszerkutatás fenti új elvei természetesen nem 
nélkülözhetik azokat a szintetikus vagy természetes eredetű 
molekulákat, amelyek a géntermékek fokozott termelését 
(expresszálását) befolyásolják, vagy éppen velük kölcsönha-

Ö S S Z E F O G L A L Á S

Donnán György: ACHEMA 2000 - Szintézis, biológiai szűrés, 
szekvenálás

A téma elkülönítve a rendezvény 13. Szakterületeként szerepelt a 
kiállításon. Ehhez kapcsolódott az első, azonos című szimpózi
um. A közlemény ismerteti a terület fejlődési irányvonalát, ered
ményeit, valamint a kiállításon látott néhány korszerű eszközt, és 
a szimpóziumon hallott kiemelkedő fontosságú információt.

[Magy. Kém. Lapja, 56, 278 (2001)]

tásba lépve hatásukat semlegesítik a biokémiai folyamatok
ban. Sőt, a nagy áteresztőképességű biológiai szűrés mole
kulaigénye, ami akár napi 1 0 0  0 0 0  vegyület is lehet, szüksé
gessé teszi a molekulagyárak kibocsátásának növekedését. 
Ezt szolgálja a szintetikus kémia kombinatorikus irányzata, 
amely lehetővé teszi, hogy adott építőkövekből, azok összes 
kombinációjával építsük fel analóg vegyületek halmazát 
(molekula könyvtárat). Erről az 1999. évi 5. számunk adott 
részletes áttekintést tematikus szám keretében. A kapacitás 
szűkössége, valamint költségtakarékossági szempontok mi
att viszont csak azokat a molekulákat célszerű szintetizálni 
egy könyvtárból, amelyek térszerkezetükben egymást nem 
ismétlik, azaz szerkezeti diverzitással rendelkeznek. Szá
mos szoftver cég alakult ill. szakosodott e területre, és szol
gáltatásainak eredményeként egy molekulahalmazból ki le
het választani un. szerkezeti leírókulcsok (deszkriptorok) se
gítségével azokat a molekulákat, amelyek a lehető legna
gyobb virtuális kémiai teret töltik ki és abban egymástól kö
zel egyenlő távolságra helyezkednek el.

A fenti két lényegi vonatkozás határozza meg a kom bi
natorikus kém iára szakosodott biotech cégek piaci szeg
menseit. Az egyik csoport a szintézis automatákat, vala
m int kiegészítő robotokat szolgáltatja a m olekulagyárak 
számára, a másik a szoftvert nyújtja, am ely adott építőkö
vek, kémiai eljárások ism eretében a legdiverzebb szinteti
zálható m olekulakönyvtárat tervezi meg. Természetesen a 
nagy gyógyszercégek m ellett kisvállalatok is funkcionál
nak molekulagyárként. (M agyarországon két gyógyszer- 
gyár, a Richter Gedeon ill. Sanofi Synthelabo Chinoin 
használja e technikát, m íg a k isválla latok  közül a 
Com Genex teljes m olekula könyvtárakat szállít nagy kül
földi gyógyszergyárak számára, m int pl. Bayer, Aventis).

A 30 kiállító m ellett a fenti 3 terület nem zetközileg elis
mert szakemberei tartottak magas színvonalú előadásokat 
a 3 napos szim pózium  során. Ki kell em elni S. H. DeWitt 
(Orchid Com puters, USA) előadását, am ely a m iniatürizá
lás új lehetőségeit m utatta be a m ikrofluidika (m iniatüri
zált folyadék csatornák) chip formájában való integrálásá
ban, valamint M iclial Lebl-ét, aki az Illum ina, USA által 
kifejlesztett m iniatürizált szintézis autom atát ismertette. A 
könyvtártervezés és diverzitás szám olás területén J. 
Gasteiger (Univ. Erlangen), ill. D. Cramer (Tripos) tartot
tak figyelem re méltó előadást, vázolva a problém a külön
böző elvi megközelítéseit.

Összességében az Achema szervezői felismerték a bio
technológia és modern gyógyszerkutatás új piaci irányza
tait és 2 0 0 0 -től azt beépítették a kiállítási tém ák sorába, va
lamint - elismerve a terület innovatív és gyorsan fejlődő sa
játosságait - külön szimpózium keretében tájékoztatták a 
kiállítás szakmai látogatóit, a potenciális felhasználókat, 
vásárlókat az újdonságok technikai és elméleti hátteréről.

S U M  M A R Y

Gy. Dormán: ACHEMA 2000 - Synthesis, Biological 
Screening, Sequenation

This topic appeared in the 13th specific area of the exhibition 
and on the first symposion. The paper provides information on 
the generál direction and achievements of this field as well as on 
somé advanced devices exhibited.
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Vegyipari műveleti praktikum

SZERKESZTI: FONYÓ ZSOLT 
DEÁK ANDRÁS

Folyamatos üzemű rektifikációs vizsgálatok

Bevezetés

Az egyszeri, egyfokozatú, reflux nélküli desztillációnál az 
elválasztás egyetlen egyensúlyi fokozatnak felel meg. Az el
választás mértéke a komponensek egyensúlyi viszonyainak 
megfelelően korlátozott, ami azt jelenti, hogy még nagy re
latív illékonyságú rendszerek esetén sem lehet éles elválasz
tást elérni. Az éles elválasztás több fokozatú, ellenáramú 
rendszerrel valósítható meg, amelyet rektifikálásnak neve
zünk. Annak ellenére, hogy a rektifikálás a vegyipari műve
letek témakörében az egyik legjobban kidolgozott művelet, 
az e témakörben megjelenő legújabb közlemények igen je 
lentős része mégis ezzel foglalkozik, mert az energiaintegrá
ció, a folyamatirányítás, a méretnövelés, új konstrukciók ki
dolgozása, hibridműveletek kialakítása stb. területén még 
hosszú ideig nyílik lehetőség fejlesztésre. A rektifikálást a 
gyakorlatban a szétválasztandó elegy mennyiségétől, tulaj
donságaitól függően mind folyamatos, mind pedig szaka
szos üzemmódban alkalmazzák. Ez a közlemény a félüzemi 
laboratóriumunkban alkalmazott folyamatos üzemű rektifi- 
káló oszlop mérési és számítási lehetőségeit mutatja be, az
zal a céllal, hogy a kapott eredmények alapján egy másik 
elegyre az üzemeltetési paramétereket meghatározzuk.

A folyamatos rektifikálás alkalmazása

Folyamatos üzemű rektifikáló oszlopot általában nagy 
mennyiségben gyártott céltermék előállítására terveznek, 
amelynek tervezett mennyiségéhez előírt minőségi paramé
terek tartoznak [1-3]. Ebben az esetben adott a berendezés 
optimális terhelhetősége, elválasztó képessége, sok esetben 
a betáplálás helye, ezért igen nehéz a berendezést más ter
mékre, más minőségi követelményeknek megfelelően átál
lítani. Az átálláshoz változtatható paraméter a refluxarány 
marad, amelynek korlátáit az oszlop konstrukciójától füg
gően a folyadék- és gőzterhelhetőség határozza meg.

Az elméleti tányérszám meghatározása 
folyamatos rektifikálás esetén

Egy rektifikáló oszlop szétválasztó képességét, vagy egy 
szétválasztási feladat nehézségét az ún. elméleti tányér
számmal lehet jellem ezni. Elméleti tányérnak nevezzük az 
olyan m űködő tányért, amelyről a felszálló gőz egyen
súlyban van a tányérról lecsorgó folyadékkal. Az elméleti 
tányérszám  szám ítására több m ódszer ismeretes. Ezek kö
zül egyszerű szám ításoknál leggyakrabban a tányérról tá
nyérra való analitikus számítást, vagy az ennek megfelelő 
M cC abe-Thiele-féle grafikus m ódszert használjuk.

* Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vegyipari 
Műveletek Tanszék, Budapest

mkl

MANCZINGER JÓZSEF*

Ez a m ódszer a számolásoknál az állandó moláris párol
gás tételét alkalmazza, amely szerint az oszlop hossza men
tén a felszálló gőz (és ezért a lecsurgó folyadék) molárama 
állandó. Az állandó moláris párolgás vagy állandó moláris 
túlfolyás tétele (Lewis-feltétel) úgy értelmezhető, hogy 
minden egyes mól kondenzálódó gőz a tányéron egy mól il
lékonyabb komponensben dúsabb gőz képződését eredmé
nyezi. Az állandó moláris túlfolyás tétele feltételezi, hogy:
1. a két kom ponens m oláris párolgáshője azonos,
2 . a szenzibilis hőváltozások a párolgáshőkhöz viszonyít

va elhanyagolhatók,
3. nincs elegyedési hőeffektus,
4. a hőveszteség elhanyagolható.
Egy folyam atos rektifikáló berendezés sematikus rajza az 
I. ábrán  látható.

Az xD -  x w elválasztáshoz szükséges elméleti tányér
szám m eghatározásához szükségünk van a rektifikálandó 
elegy egyensúlyi adataira, az anyagáram  és a koncentráció 
értékekre.

Elméleti tányérok esetén az egyes tányérokról lecsurgó fo
lyadék és ugyanazon tányérról felszálló gőz koncentrációt je l
lemző pontok az egyensúlyi görbén lesznek. Szükségünk van 
még két szomszédos tányér esetén a felső tányérról lecsurgó 
folyadék és a vele szemben felszálló gőz koncentrációja kö
zötti összefüggésre, általánosan az yn+l - x n közötti összefüg
gésre. Ez az összefüggés az ún. munkavonal egyenlete, amely 
a kolonnára felírható mérlegegyenletekből vezethető le.

1. ábra. A folyamatos rektifikáló berendezés sematikus rajza 
F a betáplálás, D a desztillátum, W a maradék, L a lefolyó folyadék,

V a felszálló gőz (mindegyik moláram), x a folyadékfázis moltörtje, y a gőzfázis 
moltörtje. Indexben az adott tányér jele szerepel
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A teljes berendezés anyagmérlege У

F  -  D  + W  (1)
A teljes berendezés kom ponensm érlege:

F x f  =  D x d  + Wxw (2)

A fe ls ő  oszloprész anyag- és komponensmérlege

Ha a be- és kimenő anyagáramokat a kolonna felső, dúsító 
(rektifikáló) részére vizsgáljuk, a következő egyenlőségeket 
nyerjük, figyelembe véve az állandó moláris párolgás tételét: 

Vn+l = y  és Ln+I = L  (3)
V -  D  + L\ (4)

Vy n+ l  =  D x d  +  (5 )

Az utóbbi egyenlet tartalm azza az általunk keresett yn+l -  
xn közötti összefüggést. Ezt az egyenletet átrendezve és 
felhasználva az ún. refluxarány fogalm át, amely a lecsur- 
gó folyadék- és a desztillátum áram  aránya (R = L/D), 
megkapjuk a rektifikáló oszlop felső oszloprészének m un
kavonal egyenletét:

R  + 1 " R  + 1
(6)

A munkavonal egyenlete tehát egy tányérról lecsorgó fo
lyadék és az alatta lévő tányérról felszálló gőzáram kon
centrációi közötti összefüggést fejezi ki.

A z alsó oszloprész anyag- és komponensmérlege

Hasonló egyenleteket írhatunk fel a kolonna alsó (szegé- 
nyítő) részére. Az alsó oszloprészben az áramok azonban 
különböznek a felső oszloprészben folyó áramoktól, je lö l
jük  ezeket L ’ és V ' -vei. A különbség oka a betáplálás, 
amely a hőállapotától függően a lecsurgó folyadék, ill. a 
felszálló gőz moláramát megváltoztatja.

L ’ = V ’+ W  (7)
L,*m = V’ym+l + Wxw-, (8)

Ebből az egyenletből ym+/-ct kifejezve kapjuk az alsó osz
loprész munkavonal egyenletét:

U  W> my ^ = y x m - — x w W

M cCabe~Thiele-féle grafikus szerkesztés

A  szerkesztés m enete a 2. ábrán  látható.
A szerkesztés első lépéseként elkészítjük a rektifikálandó 

elegy egyensúlyi diagramját. Berajzoljuk a felső oszloprész 
munkavonalát. Ezt célszerű xD = y t pont és az —XP ten-

72 +  1
gelymetszet alapján elvégezni. Az alsó oszloprész munka
vonal egyenlete, forrponti folyadék betáplálása esetén mint 
két ponton átmenő egyenes szerkeszthető meg, a két pont 
az y  -  x  -  x w pont és a felső munkavonal és az x  = xF egye
nes metszéspontja. Következő feladat „lépcsőket” rajzolni 
az egyensúlyi görbe és a munkavonal közé. A lépcsőknek 
az egyensúlyi görbén levő pontja az azonos tányért elha
gyó fázisok koncentrációit, a m unkavonalon levő pontjai 
pedig a szomszédos tányérokat elhagyó két fázis koncent
rációit adják meg. A 2. ábrán  látható, hogy az első tányér
ról felszálló y ! összetételű gőz koncentrációja a totálkon

2. ábra. Elméleti tányérszám meghatározása 
a M cCabe-Thiele-féle szerkesztéssel

denzáció miatt m egegyezik xD desztillátum összetétellel. 
Az első tányérról lecsorgó X| összetételű folyadék koncent
rációja az egyensúlyi görbéről olvasható le. Az egyes szá
mú tányérról lecsorgó x, összetételű folyadékkal szemben 
a kettes számú tányérról felszálló g ő zy 2 összetételét Xj-hez 
a munkavonalról kapjuk meg. Az xD és x w pontok közé így 
beszerkeszthető „lépcsők” szám a megadja az adott elvá
lasztáshoz szükséges elméleti tányérok számát.

Vizsgálat céljából gyakran használjuk az ún. „teljes 
reflux”-szal történő rektifikálást. Ilyenkor D  = 0; W  = 0 és 
így F  = 0. Ebből következik, hogy a refluxarány R végte
len. A két munkavonal ilyenkor egybeolvad: m indkettő a 
négyzet átlóján lesz.

A félüzemi méretű rektifikáló készülék leírása

A leírásban a BM E Vegyipari M űveletek Tanszéken m űkö
dő berendezést mutatjuk be. A m érendő paraméterek ösz- 
szefoglalása és a bem utatott számítási módszerek ism erte
tése ad lehetőséget arra, hogy egy bárhol üzem elő rend
szert másik elegy szétválasztására alkalm assá tegyünk.

A forraló 100 dm 3 térfogatú saválló duplikátor, am ely
nek köpenytere és belső csőkígyója gőzzel fűthető. Az 
üstre két különböző konstrukciójú 150 mm belső átm érő
jű  saválló oszlop szerelhető. Az egyik oszlop 23 db H  = 
2 0 0  mm tányértávolságban lévő buboréksapkás tányért 
tartalmaz, a m ásik oszlop csak H -  1,5 m hosszúságban 
VM -350 [4] típusú rendezett töltettel van töltve, hogy 
mind a fejtermékben, m ind a fenékterm ékben még jól 
m érhető koncentráció legyen.

Az oszlophoz kondenzátor, refluxelosztó, reflux- és ter
mékáramm érő rotaméter, valamint desztillátum szedő csat
lakozik. A berendezést a mérések során m etanol-víz elegy- 
gyel, atmoszférikus nyomáson, teljes refluxszal üzemeltet
jük. Ha a kondenzátor hőmérlegét is mérni akarjuk, akkor 
a hűtővíz áramát a mérés közben úgy állítjuk be, hogy a 
belépő és kilépő hűtővíz hőm érsékletkülönbsége legalább 
10 °C legyen, mert ez esetben 1 °C pontatlanság a hőm ér
legben 10% hibát jelent. A hőm érsékletkülönbség azonban 
ne haladja meg a 40 °C -ot, mert ekkor m ár a kondenzátor
ban jelentős vízkő kiválással kell számolnunk. Az üst kö
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penyterére és a csőkígyóra ráadjuk a fűtést és az állandó
sult állapot beállása után, melyet a mért hőmérsékletek és 
a refluxrota állandósága jelez, leolvassuk a szükséges pa
raméter értékeket és levesszük a vizsgálandó mintákat.
Az oszlopok vizsgálata esetén m érendő paraméterek: 

a fejtermék és a fenékterm ék hőmérséklete (°C), 
a fejtermék és a fenékterm ék koncentrációja, 
a refluxrotam éter állása (dm 3/h), 
a belépő és kilépő hűtővíz hőm érséklete (°C), 
vízórával 0 ,1  m 3 hűtővíz átfolyási ideje (s).

A fejtermék víztartalm át Karl-Fischer titrálással, a többi 
minta metanol tartalm át lángionizációs detektorral m űkö
dő gázkromatográffal határozzuk meg. A gázkrom atográ
fiás analízishez ism ert összetételű elegyekkel készített ka
librációs diagram ot használunk.

Tányéros rektifikáló oszlop mérési adatainak értékelése

A z oszlop elméleti tányérszámának meghatározása

A z  oszlop nagy tányérszáma és a metanol-víz elegy nagy re
latív illékonysága miatt vagy a fejtermék gyakorlatilag tisz
ta metanol, vagy az üst tiszta víz. Ezért az oszlop elméleti tá
nyérszáma a fejtermék vagy a fenéktermék analízisének kor
látozott pontossága miatt csak bizonytalanul lenne meghatá
rozható. Az oszlop felülről számított 7. tányérján folyadék
fázisú mintavételi lehetőség van. Célszerű tehát az oszlopot 
olyan koncentrációtartományban üzemeltetni, hogy a 7. tá
nyéron jól mérhető metanol, a fejtermékben pedig jó l mér
hető víz koncentráció legyen. Ebben az esetben az oszlop 
felső hét tányérjának mérési adataiból határozzuk meg a hét 
valódi tányérnak megfelelő elméleti tányérszámot, majd en
nek alapján az átlagos tányérhatásfokot.

Az oszlop elméleti tányérszám át a valódi tányérszám és 
a tányérhatásfok szorzatából kapjuk meg.

A z oszlop terhelési tényezőjének meghatározása 

Az oszlop terhelési tényezője D avies [5] szerint az

F  = v f ö  ( 1 0 )

összefüggéssel szám ítható ahol v a gőzsebesség az osz
lopban (m/s), p  a gőzsűrűség (kg/m 3).

A szám ított F  faktor állandósága ad lehetőséget egy jó l 
működő rektifikáló oszlop más eleggyel való üzem elteté
si kapacitásának m eghatározására. A terhelési tényező 
m eghatározását nem csak a fejtermék, hanem  a fenékter
mék mért adataival is el kell végezni. Erre az állandó mo
láris párolgás tétele ad lehetőséget. Az F  faktor alkalm a
zásának kritikai m egjegyzései Gyökhegyi [6 ] könyvében 
olvashatók. Az oszlop terhelési tényezőjének a tányér
konstrukció alapján történő m eghatározására W uithier [7] 
ad meg jó l használható összefüggéseket.

Az új szétválasztandó elegy üzemeltetési paramétere
inek meghatározása

A szétválasztandó elegy üzemeltetési paramétereit úgy hatá
rozhatjuk meg, hogy a korábban feldolgozott eleggyel, teljes 
refluxarány alkalmazásával megmérjük a berendezés elvá
lasztó képességét (elméleti tányérszámát) és az oszlop maxi
mális terhelhetőségét. Ehhez az oszlop gőzterhelését (fűtését)

mkl

addig növeljük, míg az oszlop elválasztó képessége jelentő
sen romlani nem kezd. Ez a maximális gőzterhelés határérté
ke. Ezekből az adatokból a rendszer gőz-folyadék egyensúlyi 
adatai alapján, a mért fej- és fenéktermék koncentrációkból 
meghatározható a berendezés elméleti tányérszáma, a teljes 
refluxaránynál mért reflux mennyiségéből pedig az oszlop 
terhelése (kg/h). Az oszlop terheléséből, az oszlopátmérő és 
a gőzsűrűség ismeretében kiszámítható az oszlop terhelési té
nyezője (F  faktor). Amennyiben az oszlop már nem üzemel, 
ezeket a számításokat a korábbi sarzslapok adatai alapján is 
elvégezhetjük, de ebben az esetben nem biztos, hogy az osz
lop maximális kapacitását határozzuk meg, Az új elegyre tör
ténő átálláskor abból indulhatunk ki, hogy a berendezés ter
helési tényezője azonos a korábban meghatározott terhelési 
tényező értékével és ennél a terhelési tényezőnél a berende
zés elméleti tányérszáma is közel azonos marad.

A szétválasztandó új elegyre az elméleti tányérszám és a 
gőz-folyadék egyensúlyi diagram alapján meghatározzuk az 
előírt elválasztást biztosító refluxarányt, a terhelési tényező 
ismeretében pedig az oszlopban megengedhető gőzsebessé
get. A gőzsebességből, a gőzsűrűségből és az oszlop kereszt- 
metszetéből kapjuk az oszlopban felszálló pára tömegáramát 
és moláramát, amelyből a refluxarány felhasználásával meg
kapjuk a desztillátum moláramát. Az anyag- és komponens
mérlegekből ezután kiszámítható a betáplálás mól- és tömeg
árama. Az ismertetett módszert az alábbi példán mutatjuk be.

A félüzemi méretű berendezésen m etanol-víz eleggyel 
teljes reflux alkalm azásával a felső 7 tányérra n -  5 elm é
leti tányérszám ot kaptunk. így a 23 tányér elválasztó ké
pessége n = 16 elméleti tányérnak felel meg. A fejtermék 
mennyisége 43,5 kg/h metanol, a m etanol gőzsűrűsége 
1,15 kg/m 3, az oszlopátm érő 0,15 m. Ezekből az adatok
ból a terhelési tényező a kolonnafejben:

F  = = 0,64 VPa

Az oszlop alján tiszta víz van, a víz gőzsűrűsége: p =  0,59 
kg/m 3, az állandó moláris párolgás alapján az oszlop alján 
a terhelési tényező: F  = 0,505 VPa. Az oszlop tehát az 
F  -  0,64 VPa terhelési tényezővel biztonságosan üzem el
tethető.

Legyen a feldolgozandó új elegy 75 mol%  klór-ben
zolt és 25 mol%  fenil-izocianátot tartalm azó reakció 
elegy. A fenil-izocianátot 99,9 mol%  tisztaságban kell ki
nyerni. A rektifikálást a fenil-izo-cianát hőérzékenysége 
m iatt P  = 100 m bar nyomáson lehet végezni. M ekkora ka
pacitással üzem eltethető a berendezés?

A klór-benzol-fenil-izocianát rendszer ideális elegyet 
képez így a gőz-folyadék fázis egyensúlyi diagram ja a 
tenzió adatok alapján m egszerkeszhető [9].

A betáplált elegyből M cC abe-Thiele szerkesztéssel 
n =  16 elméleti tányérszámú oszloppal felülről a 7. elm é
leti tányérra (10. valódi tányér) táplálva R  = 1 refluxarán- 
nyal xD = 99,5 mól % klór-benzol tartalmú fejterm ék xM = 
0 ,1  mól % klór-benzol tartalmú fenékterm ék nyerhető ki. 
Az oszlop terhelési tényezője az előző szám ítások alapján: 
F  = 0,64 VPa. A klór-benzol gőzsűrűsége
P  = 100 m bar nyomáson: p  = 0,402 kg /  m \ a fenil-izo- 
cianát gőzsűrűsége pg = 0,390 kg / m \
A m egengedhető gőzsebesség az oszlopban:

v = F j  yJPg  = 0 , 6 4  /  yj 0 ,40  = 1,01 m /s
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Az oszlop gőzterhelése:
. 0 ,1 5 2 7C , ,

V = — - — --1,01= 0,01784 m3/s

A tömegáram:

m = 0,01784 • 0,402 = 0,00714 k g / s  = 25,7 kg /  h = 
= 0,2283 km ol/h

D  = = 0,1141 k m o l/h

A desztillátum molárama:
' 0 ,2283

R + 1 ~  2
A kom ponens m érlegből a betáplálás m oláram a: 
0,1514 kmol/h = 17,3 kg/h.

Tehát a félüzemi m éretű berendezéssel 17,3 kg/h 25 mól 
% fenil-izocianátot tartalm azó reakció elegy dolgozható 
fel. A rektifikálással kinyerhető 99,9 mol% tisztaságú 
fenil-izo-cianát mennyisége 0,0373 kmol/h (4,44 kg/h) 
lenne.

A töltött rektifikáló oszlop mérési adatainak értékelése

A töltött oszlop elméleti tányérszámának meghatározása az 
n = 4 -6  elméleti tányérszámú oszlopok vizsgálatára aján
lott metanol-víz eleggyel [8 ] végezhető. A rektifikáló osz
lop felső része 1,5 m hosszúságban van rendezett töltettel 
töltve, a töltet fölé megfelelő folyadékelosztó szerkezet ke
rült beépítésre. Az állandósult állapot beállása után vett 
fej- és fenékterm ékm inták összetételének ism eretében 
M cCabe-Thiele lépcsőszerkesztéssel m eghatározható a 
rektifikáló oszlop elméleti tányérszám a és az oszlopm a
gasság alapján pedig 1 m töltetre ju tó  elméleti tányérszám.

Az oszlop terhelési tényezőjének számítása a tányéros 
rektifikáló oszlop mérési adatainak értékelésekor leírtak
kal egyező módon történik.

A V M -350 típusú rendezett töltetszerkezet 1 m töltetre 
jutó elméleti tányérszám a a mérések szerint nt = 4, terhe
lési tényezője pedig F  = 2,4*s/¥a ■
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Ö S S Z E F O G L A L Á S

Manczinger József: Folyamatos üzemű rektifikációs vizsgálatok

A szerző folyamatos működésű rektifikáló oszlop elméleti tá
nyérszámának, terhelési tényezőjének és a kondenzátor hőmér
legének kísérleti meghatározását mutatja be. A vizsgált, félüze
mi méretű berendezés tányéros vagy rendezett töltetes oszlop
ként is működtethető. A bemutatott módszer ad lehetőséget arra, 
hogy egy adott eleggyel, maximális kapacitással és megfelelő el
választó képességgel üzemelő rektifikáló oszlop mérési eredmé
nyei alapján egy új szétválasztandó elegy üzemeltetési paramé
tereit meghatározzuk.

[Magy. Kém. Lapja, 56, 280 (2001)] 

S U M M A R Y

J. Manczinger: Continuous Pilot-Plant Rectification

Experimental determination of the vapor capacity factor, the 
condenser’s heat balance, and the number of theoretical plates of 
a continuous pilot-plant rectification column is presented. The 
column internal can be changed from plates to structured pack
ing, and/or vice versa. Process parameters of a different separa
tion task can be predicted by the presented methodology, based 
on the measurements of the operation with a given separated 
mixture, recovery specifications, and maximum capacity.
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Válogatott fejezetek a környezeti kémia legújabb eredményeiből

SZERKESZTI: PAPP SÁNDOR

Levegőkémia: új tudományág a

Bevezetés

Az utóbbi években egyre inkább nyilvánvalóvá válik, 
hogy a tudom ányok klasszikus felosztása nem felel meg 
a kor követelm ényeinek. A kutatás egyre több olyan kér
déssel találja m agát szemközt, am elyek igazából egyik 
klasszikus tudom ányágba sem illenek bele. M a m ár szá
mos olyan kutatási ág létezik, am elyet tudom ányközi 
(„inter- vagy. m ultidiszciplináris”) je lzővel illetünk. Sok
szor nem  vesszük észre, hogy nem  interdiszciplináris, ha
nem  új tudom ányágak születnek. Jelen közlem ényben 
ilyen új tudom ányággal, a levegőkém iával foglalkozunk, 
amely a kém ia és a m eteorológia határán alakult ki. Az 
utóbbi néhány évtizedben a levegőkém ia hatalm asat fej
lődött. M a m ár tudjuk, hogy a levegőben gáz-, vagy aero
szol form ában szinte m inden elem kim utatható. Az ism ert 
légköri nyom anyagok szám a több százra becsülhető, 
am elyek folytonosan bonyolult kém iai reakciókban vesz
nek részt, m eghatározva a levegő m inőségét, fizikai és 
kém iai állapotát.

Ez a látványos fejlődés kapcsolódik korunk nagy kör
nyezeti kérdéseihez. A levegőkém ia művelése olyan fon
tos problém ák m egoldásához szolgáltat tudományos ala
pokat, m int a fotokém iai szmog, a savas esők, a globális 
felm elegedés,'vagy a m agaslégköri ózon csökkenése. A 
levegőkémia jelentőségét és eredm ényeit a tudományos 
közélet is egyre jobban elismeri. Ennek megnyilvánulása 
az 1995-ös kémiai Nobel-díj, am elyet a holland Paul 
Crutzen, az am erikai Sherwood Rowland  és a mexikói 

sz á rm az ású  amerikai M ario M olina  m egosztva kapott a 
T egköri ózon kutatásában elért eredményeikért.

A levegőkémia megszületése

A levegő kémiai összetételét-lényegében kétszáz éve is
merjük. A XVIII. század végén már azt is kimutatták, 
hogy a levegő szén-dioxidot tartalmaz. A XIX. század kö
zepén Schönbein  felfedezte a légköri ózont és a XX. szá
zad húszas éveiben Schmauss és Wigand [15] könyvükben 
kimondják, hogy a légkör hatalm as kolloid rendszer, aero
szol. Az is nyilvánvaló volt, hogy a felhőcseppek aeroszol 
részecskéken, kondenzációs magvakon keletkeznek. Sen
ki sem gondolta azonban, hogy a levegőben igen kis kon
centrációban (1 térfogatszázaléknál kisebb) százával lé
teznek különböző nyomgázok, amelyek, bonyolult kémiai 
rendszert alkotva befolyásolják a légkör fizikai-kémiai ál
lapotát, végső soron az időjárást és az éghajlatot.

* Veszprémi Egyetem, Föld- és Környezettudományi Tanszék,
Veszprém

mkl

kémia és a meteorológia határán
MÉSZÁROS ERNŐ*

Természetesen nem lehet egy tudom ányág létrejöttét 
egyetlen dátum hoz kötni, hiszen m indig vannak előzm é
nyek. Ennek ellenére a m odem  levegőkém ia létét Junge
1963-as , / í ir  Chemistry and Radioactivity” c. könyvének 
[10] megjelenésétől számítjuk. Ez a könyv nemcsak nagy
szerűen összefoglalta az addigi ism ereteket, hanem újabb 
kutatások ösztönzőjévé is vált: a m agyar levegőkémiai 
vizsgálatok is az em lített kötet m egjelenése után, nagy 
részben annak hatására indultak meg. Ebben a korszakal
kotó műben a szerző megállapítja, hogy az aeroszol
részecskék jelentős része magában a levegőben kémiai re
akciókkal nyomgázokból keletkezik, a kémiai reakciók 
nem csak szennyezett levegőben (pl. kaliforniai fotokém i
ai szmog [7]), hanem a légkörben mindenütt szünet nélkül 
zajlanak. A levegő összetételét a term észetes nagy anyag- 
áramlás, a biogeokémiai körforgalom  határozza meg.

Junge könyvének publikálása után az egyik fontos ese
m ény Levy  1971-es c ikkének  m egjelenése volt a 
„Science” m agazinban [11]. Ebben a cikkben Levy kim u
tatta, hogy a légkörben kémiai szempontból jelentős a sza
bad gyökök koncentrációja. így vízgőzből és az ózon 
bomlásából származó gerjesztett oxigénatom okból hidro
xilgyökök keletkeznek, am elyek számos reakcióláncot in
dítanak el. Ez a javaslat vezetett el a troposzféra kém iájá
ról alkotott jelenlegi tudásunkig, amely szerint az OH 
gyökök a troposzférában szinte minden lényeges nyom 
gázzal (nyomgázok: térfogati koncentrációjuk maximum 
1000 ppm) reakcióba lépnek. Többek között kivonják a le
vegőből a metánt és a különböző szénhidrogéneket, a 
szén-monoxidot, a kén- és nitrogén-dioxidot, hogy csak 
egy pár reakciót említsünk. A folyam atok során számos új 
anyag keletkezik, így ezek a folyam atok az elindítói a tro- 
poszferikus ózon ciklusának (lásd később), valamint a 
hidrogén- és hidrogén-peroxil-gyökök és nem utolsó sor
ban a kénsav és a salétromsav (légköri savasság) keletke
zésének. A hetvenes évek elején Crutzen a szabad gyökök 
figyelem be vételével dolgozta ki azt a m echanizm ust [4], 
am elynek alapján ózon a troposzférában szinte mindenütt 
keletkezik és elbomlik. A troposzféra tehát kémiai szem 
pontból nem egy passzív tartom ánya a légkörnek, hanem 
benne bonyolult kém iai folyam atok m ennek végbe, am e
lyek, egyebek között, fogyasztják és termelik az ózonm o
lekulákat.

A m ásik lényeges fejlemény a sztratoszferikus ózonhoz 
kapcsolódik. Ennek megértéséhez tudnunk kell, hogy az 
ötvenes évek elejéig Chapman munkája nyomán úgy gon
dolták, hogy a sztratoszferikus ózon keletkezésében és 
bomlásában csak oxigén módosulatok vesznek részt [1]. 
Laboratóriumi kísérletek eredményeiből azonban kiderült,
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hogy az ózont kivonó reakciók (lásd később) sebességi ál
landói kisebbek, mint azt régebben feltételezték. Hosszú 
ideig úgy tűnt, nem tudjuk megválaszolni azt az egyszerű 
kérdést, hogy hová lesz a sztratoszférából az ózon. Nyil
vánvaló volt, hogy az ózont kivonó anyagnak alulról, a tro
poszférából kell érkeznie. A sztratoszférában azonban m in
den vegyület szinte azonnal elbomlik. Ezért fel kellett téte
lezni, hogy az ózont kivonó anyag a kémiai mechanizmus 
során állandóan újratermelődik. A megoldást az akkor 
Angliában dolgozó holland-német Crutzen [2 ,3], illetve az 
amerikai Johnston  [9] közleményei tartalmazták, amelyek 
szerint a keresett anyag a dinitrogén-dioxid. Ezt a gázt a ta
laj mikrobiológiai folyamatai (nitrifikáció-denitrifikáció) 
termelik. Molekulái lassan a sztratoszférába kerülnek, mi
vel a troposzférában nincsenek kémiai nyelőik és vízben 
sem oldódnak. A sztratoszférában azonban az ultraibolya 
(UV) sugárzás hatására elbomlanak, illetve az atomos oxi
génnel reakcióba lépnek és nitrogén-monoxidot hoznak 
létre, amely az ózonnal könnyen reagál. A reakció során 
nitrogén-dioxid (és molekuláris oxigén) keletkezik, amely 
viszont az atomos oxigént vonja ki a levegőből (lásd ké
sőbb), ami nitrogén-monoxid keletkezésével jár. Crutzen a 
hangsúlyt inkább a kérdés tudományos jelentőségére he
lyezte, míg Johnston  arra a lehetőségre, hogy a sztratosz
férába a nagy magasságban repülő gépek is juttatnak nit
rogén-monoxidot: az emberi tevékenység csökkenti a halá
los UV sugarakat elnyelő ózon mennyiségét.

Ez a lehetőség hatalmas tudományos és közéleti vihart 
kavart (pl. a Concorde gépek gyártása és repülése terén) és 
csak akkor csillapodott, amikor kiderült, hogy ennél sokkal 
nagyobb veszély is leselkedik a sztratoszferikus ózonréteg
re. Ez a veszély abból származik, hogy az ember, komoly 
kutatási előkészítés után, a harmincas évek elejétől egyre 
nagyobb mennyiségben használ fel halogénezett szénhidro
géneket, a Dupont-cég márkanevén freonokat. Ezek a kör
nyezetre ártalmatlannak talált vegyületek elsősorban vivő
folyadékként és hűtőanyagként szolgáltak. Egy ideig lát
szólag minden rendben volt, de egyszer csak váratlan dolog 
történt. Az angol Lovelock, miután megszerkesztette az 
elektronbefogásos GC detektort, megmérte a freonok lég
köri koncentrációját [12]. Kiderült, hogy a levegőbe bocsá
tott freon mennyiségnek mintegy a fele hiányzik. Hová lesz 
a levegőből a kémiailag inért freon? M olina  és Rowland  
1974-ben mutatott rá elsőnek [13], hogy a halogénezett 
szénhidrogének a sztratoszférába kerülnek, ahol fotokémiai 
úton elbomlanak és a keletkező klór az ózonnal azonnal 
egyesül, majd újratermelődik. Ez az ózoncsökkentő hatás 
különösen akkor vált érdekessé, am ikor kiderült, hogy ezek 
az anyagok az Antarktisz fölött a tavaszi hónapokban igen 
nagy mennyiségű ózont kivonnak a levegőből, létrehozva 
az „ózonlyuknak” elnevezett jelenséget (lásd később).

A légkörtudomány talán legnagyobb felismerése az 
utóbbi évtizedekben az volt, hogy a levegő kémiai össze
tétele és az éghajlat között szoros összefüggés van. A rö
vidhullámú nap- és az infravörös földsugárzás légköri ter-

1 A továbbiakban a kémiai reakciókban a gyököket Csányi és Simándi 
szerint jelöljük [5].

jedése alapvetően m eghatározza a Föld sugárzási m érle
gét, a hőm érséklet és végső soron a bolygó éghajlatát. Ezt 
a felism erést nagym értékben elősegítették az űrkutatás 
eredm ényei, am elyek feltárták a Naprendszer bolygóinak 
és holdjainak kémiai összetételét és az összetétellel köl
csönhatásban lévő éghajlatát. A kutatásokat ösztönözte az 
is, hogy az emberi tevékenység globális léptékben egyre 
inkább módosítja a Föld légkörének összetételét, elsősor
ban az üvegházhatású gázok  kibocsátása utján. A lapvető
en befolyásolják továbbá a légkör állapotát az aeroszol ré
szecskék is, am elyek nem csak szórják és elnyelik a Nap
ból érkező sugárzást, hanem, m int kondenzációs magvak, 
m eghatározzák a felhők szerkezetét és a légköri csapadék 
eloszlását.

Jelen közleményben  az üveghatású gázokkal és az aero
szol részecskékkel nem foglalkozunk, mivel ezeket a kér
déseket ebben a sorozatban külön cikkek taglalják (szer
zők: Haszpra, illetve Molnár). így a továbbiakban a leve
gőkém iai folyam atokat a sztratoszferikus, illetve tro- 
poszferikus ózon ciklusának felvázolásával illusztráljuk.

A sztratoszferikus ózon ciklusa

A Chapman-modell

A légkörben végbem enő kémiai folyam atok szabályozásá
ban és a mechanizm usok elindításában a napsugárzás ener
giája fontos szerepet játszik. A fotokémiai reakciók meg
ítélése szempontjából ism ernünk kell, hogy a légkör adott 
tartományában milyen hullámhosszú sugárzás áll rendel
kezésre. Az igen nagy energiájú fotonokat („távoli” UV, X 
< 100 nm, ahol X a hullámhosszúság) a légkör 40-50 km 
fölötti rétegei elnyelik. A sztratoszférában azonban még 
bőven van X < 200 nm-es sugárzás, amelyet az oxigénm o
lekulák elnyelnek, ezért gerjesztődnek és oxigénatom okra 
esnek szét. A molekuláris és atom os oxigénből keletkező 
ózon viszont az un. Hartley sávban nyel el (200-320 nm).

Az ózon keletkezésének és bom lásának első  elméleti 
m odelljét Chapman  1930-ban dolgozta ki [1]. Ennek lé
nyege az, hogy a folyam atokban csak az oxigén különbö
ző módosulatai vesznek részt. Chapman  úgy gondolta, 
hogy a sztratoszferikus ózon keletkezését, illetve bom lá
sát két-két reakció határozza meg. A kém iai ciklus elindí
tója az UV sugárzás oxigén általi elnyelése. A gerjesztett 
0 2 m olekulák elbom lanak, atom os oxigént hozva létre. 
Az atomos oxigén a m olekuláris oxigénnel gyorsan reak
cióba lép. Ily módon ózon keletkezik':

( 0 2)2 + h v -»  O 2 + O 2 (1)

O 2 + ( 0 2)2 + M  —> 0 3 + M (2)

ahol M  egy harm adik anyag, általában nitrogén. Az ózon 
az UV sugárzás elnyelése miatti fotolízis, illetve az ato
mos oxigénnel való reakció miatt bom lik el:

0 3 + h v —> 0 2 + ( 0 2) 2 (3)

O 2 + 0 3 —> 2 (O z) 2 (4)

Az utóbbi két reakció jellegéből következik, hogy az 
ózon átalakulása nappal különösen hatékony. Napnyugta 
után a (3) és (4) folyam atok sebessége gyorsan csökken
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részben a napsugárzás, részben az atomos oxigén hiánya 
miatt. U gyanakkor azonban a keletkezés is lelassul. így a 
nap folyamán az ózon koncentrációja a sztratoszféra nagy 
részében gyakorlatilag nem változik.

A sztratoszferikus ózon bom lására vonatkozó elképze
léseink az elm últ évtizedek alatt sokat változtak, mivel ki
derült, hogy az ózont eltávolító reakciók, főleg a (4)-es fo
lyamat sebessége jóval kisebb, m int azt régebben feltéte
lezték. Ennek ellenére ma is úgy gondoljuk, hogy az ózon 
képződését a Chapman-modell helyesen írja le. A válto
zást az okozza, hogy ma már tudjuk, hogy az ózon bom lá
sában a troposzférából származó nyom anyagok is fontos 
szerepet játszanak.

Nyomanyagok hatása

Az első lényeges változás az elm életben akkor követke
zett be, am ikor Crutzen  javasolta [2], hogy az ózonbom 
lást nitrogén-monoxid  indítja el:

(NO) + 0 3 -> (N 02) + (0 2)2 (5)
(N 02) + O2 -> (NO) + (0 2)2 (6)

Természetes körülm ények között a sztratoszferikus NO 
a talajeredetű nitrogén-oxidból származik. Ennek tartóz
kodási ideje a troposzférában 150 év körül mozog, így fel
ju t a sztratoszférába, ahol fotokém iailag elbomlik, illetve 
reakcióba lép a gerjesztett oxigénatomokkal:

N 20  + ( O T  -»  2 (NO) (7)

A gerjesztett O atom ok koncentrációja a troposzférában 
igen kicsi. A sztratoszférában azonban nagyobb, elsősor
ban az ózon, kisebb mértékben a m olekuláris oxigén 
fotolízise miatt. Ebből az elképzelésből az a fo n to s követ
keztetés vonható le, hogy a talajban végbem enő mikrobio
lógiai fo lyam atok szabályozzák a talajközeli bioszférát vé
d ő  sztratoszferikus ózon ciklusát. M ásrészt, ha az em ber 
m ódosítja a sztratoszferikus NO m ennyiségét (pl. az ezek
ben a magasságokban repülő nagy sebességű gépek NO 
kibocsátásával), akkor gyengítheti az UV sugarak ab
szorpcióját.

A következő fontos lépést M olina  és Rowland  m unkája 
jelentette [13]. Laboratórium ban kimutatták, hogy a vivő- 
és hűtőanyagként alkalm azott halogénezett szénhidrogé
nek (freonok) sztratoszferikus körülm ények között az UV 
sugárzás hatására elbomlanak, és atomos klór keletkezik. 
Freon-12 esetén:

CF2C12 + h v ->  (CF2C1) + Cl (8 )

A keletkező Cl az ózonnal gyorsan reakcióba lép és a 
következő két folyam at megy végbe:

Cl + 0 3 -> (CIO) + (0 2)2 (9)
(CIO) + O2 -» Cl + (0 2)2 (10)

Az idézett két kutató m unkája új m egvilágításba helyez
te az emberi tevékenység és a sztratoszferikus ózonréteg 
kapcsolatát és lendületet adott a légköri klórvegyületek 
kutatásának. A vizsgálatok kimutatták, hogy klór (metil- 
klorid formájában) term észetes körülm ények között is ke
rül a sztratoszférába.

mkl

A sztratoszferikus ózonciklus term észetesen sokkal bo
nyolultabb, m int ez az elm ondottakból következik. Egye
bek között nagyon fontosak azok, az előzőeknél lassúbb 
reakciók, amelyek a katalitikus nyom anyagokat eltávolít
ják  a levegőből, azaz un. tározó („reservoir”) vegyületeket 
hoznak létre. Ezek a reaktív anyagokat az ózon szem pont
jából semleges formában tartalmazzák.

A nitrogén-oxidok kivonásának lehetséges esete, am ikor 
az N O ,, OH gyökökkel reagálva, salétromsavvá alakul:

(N 0 2) + (OH) + M —» HNO 3 + M (11)

Bár fotokém iailag a salétrom sav is lassan elbomolhat, 
a sztratoszférában a nitrogén-oxidoknak kb. fele ebben a 
form ában mutatható ki.

A C10x (x= 0 ,l) tárolása különösen érdekes. Ennek 
egyik módja a Cl atomok és a troposzferikus eredetű me
tánmolekulák reakciója:

Cl + CH 4 ->  (CH3) + HC1 (12)

am elynek következtében a klór kb. 70% -a sósavat alkot. 
További igen fontos reakció-lépés a klór-m onoxid és nit- 
rogén-dioxid egyesülése, am ely összekapcsolja a kétféle 
típusú katalizátor ciklusát:

(CIO) + (N 0 2) + M ->• CINO3 + M (13)

A keletkező klór-nitrát a sztratoszferikus kémiai folya
matok egyik furcsa, de igen fontos terméke. 25-35 km-es 
magasság között térfogati aránya eléri a 1 0 '9-et.

A (11)-(13) reakciókkal keletkező, az ózon kém iája 
szempontjából lényegében közöm bös tározó vegyületek a 
sztratoszférából lassan a troposzférába jutnak. Tekintve, 
hogy vízben jó l oldódnak, a felhővízbe kerülnek, és a csa
padékvízzel együtt elhagyják a légkört.

A freonok és az ózon

Az emberi tevékenység miatt a levegőbe kerülő halogéne
zett szénhidrogének közül a sztratoszferikus ózoncsökken
tés kétharm adát a freon-11 (CFCI3), illetve freon-12 
(CF2C12) okozza. Ezeket az anyagokat az 1930-as évek ele
jén kezdték gyártani. Az előzetes vizsgálatok kimutatták, 
hogy, olcsóságuk mellett, a freonok nem okoznak tüzet, ké
miai reakciókba nem lépnek és az élővilágra nem jelente
nek veszélyt. A nyolcvanas évek második felére felhaszná
lásuk évente elérte a 0,28 Tg (1 Tg = 1012 g), illetve 0,37 Tg 
értéket. A halogénezett szénhidrogének légköri mérése, 
megfelelő technika hiányában, kb. 1970-ig nem volt lehet
séges. A gázkromatográfokhoz kapcsolható elektronbefo- 
gásos detektorok alkalmazása azonban lehetővé tette kon
centrációjuk meghatározását [12]. A végzett mérések sze
rint a levegőben kevesebb freon van, mint az 1930 óta ki
bocsátott mennyiség. Ez csak úgy lehetséges, ha feltételez
zük, hogy a teljesen inertnek vélt freon egy része eltűnik a 
levegőből. Mint már említettük, ezt a kémiai nyelőt Molina 
és Rowland ' (1974) találta meg. Tanulmányuk közlése óta a 
halogénezett szénhidrogének koncentrációját a Föld szá
mos pontján rendszeresen mérik. Ezek a megfigyelések ar
ra mutatnak, hogy a kérdéses gázok légköri szintje ( - 0,1  

ppb) a talaj közelében fokozatosan emelkedik. Másrészt,
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számos modell-számítást végeztek, amelyek célja a freonok 
jelenlegi és jövőbeni hatásának meghatározása volt.

Az 1. ábra  ilyen elm életi vizsgálatok eredm ényeit mu
tatja. A szám ításokat a tavaszi hónapokra végezték annak 
feltételezésével, hogy a jövőben az 1970-es évekhez ké
pest a freon - 1 1 és freon - 12  kibocsátása nem változik („zé
ró növekedés”). Látható, hogy a sarkok felé haladva az 
emberi hatás mértéke növekszik és a sarkvidékekre a m o
dell napjainkra 4-5% -os csökkenést jelez. A számítások 
továbbá a két félgöm bre sem m iféle különbséget nem m u
tattak ki. Ezeket az eredm ényeket az Antarktisz feletti 
ózonlyuk felfedezése teljes m értékben kérdésessé tette.

1. ábra. A légköri ózonmennyiség tavaszi változása a freon-11 és 
freon-12 1965-ös szintű változatlan (zéró növekedés) kibocsátása 

következtében az évek és a földrajzi szélesség függvényében (az amerikai 
National Oceanic and Atmospheric Administration számításai alapján)

Az antarktiszi Halley Bay állomáson a talajról végzett 
spektroszkópiás mérések [6 ] meglepő jelenségre hívták föl 
a figyelmet. A hetvenes évek elejétől a tavaszi hónapokban 
(elsősorban októberben) az ózon teljes mennyisége évről- 
évre csökkent. 1984-ben értéke csupán kb. 175 DU volt 
(Dobson-egység: annak a rétegnek a vastagsága, amelyet 
standard-nyomáson és -hőmérsékleten az ózon a felszínen 
alkotna; a réteg vastagságát 10 '1 cm-ben fejezik ki), szem
ben a szokásos 300-325 DU-val. Ez az ózonlyuknak elneve
zett csökkenés, amelyet később műholdas mérések is iga
zoltak, napjainkban is tart. Kiterjedése egyre nagyobb (elér
heti Ausztráliát), mélysége egyre kifejezettebb (2. ábra).

Az ózonlyuk okainak kiderítésére m egindult kutatások 
első jelentős eredm énye annak kim utatása volt, hogy az 
ózonfogyás az alsó sztratoszférára  korlátozódik, ami ki
zárta, hogy a jelenséget a naptevékenység okozza, mivel a 
napsugarak hatása a légkörben fölfelé haladva egyre foko
zódik. A ballonos és repülőgépes mérések kimutatták, 
hogy ózonlyuk alkalm ával, és a tél folyam án közvetlenül 
előtte, a sztratoszférában lévő nyom anyagok koncentráci
ója meglehetősen eltér a szokásos értéktől. A levegő ilyen
kor meglepően száraz, kicsi az NO y (y -1 ,2 ,3 ) és HCl, 
ugyanakkor nagy a CIO keverési aránya. A nitrogén-oxi- 
dok koncentrációja kb. ötödé az általános 10  ppb-nek, míg 
a CIO szintje 0,02 ppb helyett eléri a 0,75 ppb-t. A továb
biak m egértéséhez tudnunk kell, hogy télen az Antarktisz 
fölött a sztratoszférában egy hatalm as légörvény helyez-

1950 1960 1970 1980 1990 2000
Év

2. ábra. A teljes ózontartalom (Dobson-egységekben DU) október havi 
középértékei (a rész) és napi minimumok október havi átlagai (b rész) az 
Antarktiszon lévő Halley megfigyelő állomáson. Az üres háromszöggel 
jelzett adatok Farmon és munkatársai [6] eredeti közleményéből valók

kedik el, am ely m egakadályozza a légcserét az alacso
nyabb szélességek fölötti levegővel. A légörvény m iatt a 
tél végén a sztratoszféra m eglehetősen hideg, illetve a ho
rizontális keveredés gyenge. A  nagy hidegben (-75°C  
alatt) a vízgőz jégkristályokat (poláris sztratoszferikus f e l 
hők) alkot. Ezekből a felhőkből repülőgépek segítségével 
jégm intákat vettek. Azt találták, hogy a kristályokban je 
lentős a nitrát koncentrációja.

Laboratórium i kísérletek szerint ez úgy alakul ki, 
hogy a jégkristályok elnyelik a sósavgőzt, m ajd a klór
nitrát m olekulákat. A két elnyelt anyag heterogén kém i
ai reakcióba lép, am elynek eredm ényeként kétatom os 
klórgáz (g) szabadul föl, míg a nitrát a szilárd fázisban 
(sz) m arad [14]:

C 1 0 N 0 2 + HCl -»  C l2(g) + H N 0 3(sz) (14)

Tavasszal, am ikor a Nap m egvilágítja a légkört, a klór
m olekulák fotokém iai úton atom okra bom lanak, ami 
m egindítja a (9) reakciót. Az ózonlyuk  keletkezésének te
hát az az oka, hogy az ózonra m ár veszélytelen tározó ve- 
gyiiletek az ózon eltávolításában aktív gyökökké a laku l
nak vissza.

A vázolt kém iai m echanizm us az A rktisz fölött is vég
bemegy. Az északi sarkvidéki sztratoszférában azonban a 
téli légörvény nem olyan kifejezett, m int az Antarktiszon. 
Ezt az északi félgöm bön a m agas hegyek m iatt kialakuló 
un. planetáris hullám ok okozzák, am elyek gyengítik  a 
légörvény kialakulását. így a levegő vízszintes keveredé
se m ár télen sem  kizárt, am ely a kém iailag zavart levegőt 
az alacsonyabb szélességek fölé szállítja. K övetkezés
képpen az ózoncsökkenés nagyobb területen oszlik  el, az
az m értéke az A rktisz vidékén nem  olyan je lentős. 
U gyanakkor a hatás a közepes szélességeken is je lentke-
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3. ábra. A svájci Arosa-ban 1970-1986 között, illetve 1931-1969 között 
mért teljes havi ózontartalom középértékeinek százalékos különbsége

zik, ahol a m érések szerint a téli-tavaszi hónapokban nem 
elhanyagolható, néhány százalékos ózoncsökkenés m u
tatható ki (3. ábra).

A részletek m ellőzésével m egem lítjük, hogy az ózon 
csökkenése azért veszélyes, m ivel növeli a talajközeli 
UV sugárzás intenzitását. Ez egyrészt gátolja az óceáni 
élővilág szám ára oly fontos plankton fejlődését, m ás
részt a szárazföldek fö lött mérsékli a m ezőgazdasági nö
vények term éshozam át. Ezen kívül az em beri egészség
re is ártalm as: az erősödő UV m egnövelheti a daganatos 
bőrbetegségek  szám át. A csökkenő  sztra toszferikus 
ózonkoncentráció és a bőrrákos m egbetegedések közötti 
összefüggést közvetlenül nem  sikerült igazolni. Az 
A m erikai Egyesült Á llam okban végzett epidem iológiai 
v izsgála tok  azonban  v ilágosan  m utatják , hogy a 
m elanom ás m egbetegedések valószínűsége a fehér férfi 
populációban a földrajzi szélesség csökkenésével, azaz 
az UV sugárzás erősségének növekedésével egyenes 
összefüggésben van.

Troposzferikus ózon; szabad gyökök keletkezése

Kémiai reakciók

A sztratoszferikus ózon elnyelése miatt a troposzférába 
nem érkezik 270-300 nm-nél rövidebb hullám hosszú nap
sugárzás. Ennek következtében a troposzféra és a sztrato
szféra kémiája alapvetően különbözik egymástól. A tro
poszférában csak azok a m olekulák gerjesztődnek, am e
lyek elnyelnek a kb. 280 nm-nél hosszabb hullámhossz- 
tartományban, azaz abszorbeálják a 427 KJ mol '-nál ki
sebb energiájú fotonokat. Ilyen anyag az ózon, a nitrogén- 
dioxid és a fotokém iai reakciók során keletkező form alde
hid. A troposzférában ezért az ózont létrehozó atomos oxi
gén a nitrogén-dioxid fotolízise utján keletkezik:

(N 0 2) + hv (NO) + O 2 (15)

O 2 + ( 0 2)- + M - > 0 3 + M (16)

ahol M ún. harm adik m olekula, általában nitrogén.

mkl

Ugyanakkor a (NO) fogyasztja az ózon molekulákat (lásd 
előző rész), azaz

(NO) + 0 3 ->  (N 0 2) + (O z) 2 (17)
Egyensúly esetén a nitrogén-dioxid keletkezése és fo

gyása egym ással egyenlő. így az egyensúlyi ózonkoncent
ráció a következő lesz:

[ o 3l=
k a<P[NQ2] 

k [ N O  ] (18)

ahol ka és <j> rendre a (15)-ös reakció abszorpciós állandó
ja , illetve kvantumhasznosítási tényezője, míg k a (17)-es 
reakció sebességi állandója. Ebből következik, hogy ózon 
jelentős mértékben akkor keletkezik, ha a biológiai és 
antropogén forrásokból kikerült (NO) gyorsan nitrogén- 
dioxiddá oxidálódik (a forrásokból döntő mértékben nitro- 
gén-m onoxid szabadul fel).

Az ózon fotokém iai bom lásának fontos jellem zője, 
hogy a keletkező oxigénatom ok egy része gerjesztett álla
potban van:

0 3 + hv ->  ( 0 2)2 + (O*)2 (19)

Az (O ' ) 2 gerjesztési energiája lehetővé teszi a vízm ole
kulákkal való reakciót, am ely alapállapotú oxigénatom ok 
esetén energetikailag nem lehetséges:

( 0 7  + H20  ->• 2(OH) (20)

A hidroxilgyökök létrehozásához napsugárzásra van 
szükség. Keletkezésük ezért a földrajzi szélesség, az év- 
és a napszakok függvénye. Ennek megfelelően koncentrá
ciójuk a déli órákban maximális. Szerepük az éjszakai 
órákban elhanyagolható. Ilyenkor a nitrátgyök a legfonto
sabb oxidáló anyag. Ez a gyök mind a sztratoszférában, 
mind a troposzférában a nitrogén-dioxid és ózon kölcsön
hatása útján keletkezik:

(N 0 2) + 0 3 - »  (N 0 3) + ( 0 2)2 (21)

A nitrátgyök képződése általában gyorsabb, mint az OH 
gyökök keletkezési sebessége. Az (N 0 3) azonban kevésbé 
reaktív, mint az OH. Ráadásul nappal a nitrátgyök fotoké- 
miailag gyorsan elbomlik, így hatása jelentéktelenné válik.

A troposzféra a sztratoszférától abban is különbözik, 
hogy jelentéfs koncentrációban tartalm az nem -m etán  
szénhidrogéneket (különböző alkánok, alkének), amelyek 
biológiai és antropogén forrásokból egyaránt kerülnek a 
levegőbe. Városi környezetben általában közlekedési ere
detű anyagokról van szó. Ezek reakciója az OH gyökök
kel olyan folyam atot indít el, am elynek során alkil-per- 
oxil-gyökök és hidrogén-peroxil-gyökök jönnek létre, 
amelyek a nitrogén-m onoxidot gyorsan nitrogén-dioxiddá 
oxidálják. Ez a reakciólánc metánnal is végbemegy, bár a 
folyam at ebben az esetben lassúbb. Ennek ellenére, az 
egyszerűség kedvéért, a továbbiakban szénhidrogénként a 
metánt használjuk:

CH 4 + (OH) ->  (CH3) + H20  (22)

A keletkezett metilgyök (CH 3) az oxigénnel reakcióba 
lép reakcióba lép és alkil- peroxil-gyökök jönnek létre:

(CH3) + ( 0 2)2 + M -»  (CH 30 2) + M (23)

Az alkil-peroxil-gyökök alapvető tulajdonsága, hogy 
egyik oxigénjüket gyorsan leadják. így oxidálják a nitro-
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gén-monoxidot, ami elősegíti az ózon, következésképpen 
a hidroxilgyökök keletkezését:

(CH 30 2) + (NO) ->  (N 0 2) + (CH 30 )  (24)

A metoxigyök ((CH 30 ) )  az oxigénnel gyorsan reagál, 
ami formaldehid (HCHO) és hidrogén-peroxil-gyök kelet
kezéséhez vezet. Ez utóbbi további nitrogén-monoxid m o
lekulákat oxidál. Az oxidáció során hidroxilgyökök jö n 
nek létre és a körfolyam at újra elindul:

(CH30 )  + ( 0 2) 2 ->  HCHO + (H 0 2) (25)

(H 0 2) + (NO) ->  (N 0 2) + (OH) (26)

Az elm ondottakat a 4. ábra  foglalja össze. M int látha
tó, a kiinduló anyag az ózon és a végterm ék ugyanaz a 
m olekula. Az ábrázolt ciklus m ind a tiszta, m ind a 
szennyezett levegőben végbem enő kém iai folyam atok 
szabályozásában m eghatározó szerepet játszik. Szennye- 
zetlen levegőben azonban az ózon koncentrációja jóval 
kisebb, m int szennyezett levegőben. A két érték rendre 
mintegy 10 ppb, illetve 100 ppb nagyságú. T iszta leve
gőben a folyam atok lefolyását nagym értékben befolyá
solja a nitrogén-m onoxid/ózon arány. H a ez m eghatáro
zott kritikus érték alatt van, akkor a H 0 2 gyökök az 
ózonnal lépnek reakcióba. A nitrogén-m onoxid száraz
földi forrásokból szárm azik, ezért a troposzferikus ózon 
kém iai nyelője a kontinensektől távoli óceáni területek 
fölött található.

4. ábra. Ózonkeletkezéshez vezető kémiai körfolyamat 
a troposzférában (lásd szöveg)

Az elmélet igazolása

A fenti elképzelés term észetesen laboratóriumi mérések, 
illetve légköri m egfigyelések eredm ényein alapul. A leg
egyszerűbb esetben képzeljünk el egy laboratóriumi reak
ciókam rát („smog cham ber”), am elybe szintetikus levegőt 
és nyomnyi mennyiségben azokat a gázokat juttatjuk, 
am elyek a fenti körfolyam at kiinduló anyagai: nitrogén- 
monoxid és szénhidrogén(ek). Ha a kam rát megfelelő hul
lámhosszú fénnyel megvilágítjuk, akkor követhetjük ben
ne a kiinduló anyagok fogyását, illetve a másodlagos ve- 
gyületek keletkezését. Hasonló m éréseket azonban a lég-

2 A fenti reakciómechanizmusból az egyszerűség kedvéért kihagytuk a 
szén-monoxidot. A szén-monoxid jelenléte valamelyest elősegíti a nitro
gén-monoxid oxidációját, mivel maga is oxidálódik, ami hidrogén- és 
hidrogén-peroxil-gyökök keletkezéséhez vezet.

5. ábra. A másodlagos légszennyező anyagok keletkezése Budapesten 
napsütéses időben 1987. augusztus 31-én. A jobboldali ordináta 

a nem-metán szénhidrogénekre (NMHC). a jobboldali a többi anyagra 
vonatkozik

körben is végezhetünk, ha adott nagyvárosban a nyom gá
zok koncentrációját egy napsütéses, közel szélcsendes na
pon nyom on követjük. Az' 5. ábra  ilyen eredm ényeket 
mutat be. A m éréseket az MTA Központi Kémiai Intézet, 
a Országos Közegészségügyi Intézet és az O rszágos M e
teorológiai Szolgálat szakemberei végezték Budapesten 
(Nagyvárad tér) 1987. augusztus 31-én.

Az 5. ábrából látható, hogy a reggeli órákban, am ikor a 
gépkocsiforgalom  megindul, hirtelen megugrik a szén- 
m onoxid2, és a nitrogén-m onoxid koncentrációja. Ezt kö
vetően először a nitrogén-dioxid, azután az ózon keverési 
aránya em elkedik, majd a kiindulási anyagok fogyása mi
att csökken. Estefelé a forgalom erősödésével az elsődle
ges szennyezőanyagok (CO, NO) koncentrációja ismét 
em elkedő tendenciát mutat. Az ózon koncentrációja a fo
tokémiai aktivitás hiánya miatt azonban nem növekszik, 
sőt csökken a nitrogén-m onoxid és az ózon egyesülése 
miatt (5-ös reakció). Ennek m egfelelően a nitrogén-m on
oxid koncentrációja valam elyest emelkedik.

Az emberi tevékenység hatása úgy is igazolható, ha a je 
lenlegi ózonkoncentrációkat a múlt század végén m ért ér
tékekkel hasonlítjuk össze. A 6. ábra  a M agyarországon 
mért talajközeli ózonkoncentrációkat m utatja be. A mai 
átlagos koncentráció kb. kétszerese a XIX. m ért értéknek.

1 - — K-puszta nappal H —  K-puszta éjjel - j t t -  Duda nappal - 0 -  Buda éjjel |

I) -----------1-------- i----------- :----------- 1-----------1------------------------------------->--------- -------------------------1
J F M A M J J A S O X I)

H ó n ap

6. ábra. A talajközeli ózonkoncentráció változása Budán (1865-1888) 
és K-pusztán (jelenlegi mérések Kecskemét mellett [16]
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M ásrészt je lenleg nyári maxim um  figyelhető meg, amely 
aktív fotokém iai tevékenységre utal. Ezt tám asztja alá az 
éjszakai és nappali m érések nagy különbsége. Több m int 
száz évvel ezelőtt m indez nem volt m egfigyelhető, ami 
nyilvánvalóan a reakcióban részt vevő gázok alacsonyabb 
koncentrációjával és nem a napsugárzás gyengébb inten
zitásával magyarázható. A nitrogén-oxidok kibocsátásá
nak növekedését bizonyítja az a tény is, hogy a XX. szá
zad elején a csapadékvíz nitrát koncentrációja hétszer ki
sebb volt, m int a hetvenes években [8 ].

Záró megjegyzések

A bevezetőben említettük, hogy a levegőkémia a meteoro
lógia és a kémia határán alakult ki. M a már azonban nyil
vánvaló, hogy a légköri nyomanyagok forrásait, nyelőit, az
az légköri ciklusát vizsgáló levegőkémia része egy sokkal 
nagyobb egységnek, amelyet környezeti kémiának, általá
nosabban környezettudománynak nevezhetünk. Az ele- 
mek/vegyületek különböző geoszférák közti (atmoszféra, 
hidroszféra stb.) áramlását a bioszféra jelentős mértékben 
meghatározza, ezért a körforgalom tanulmányozását végző 
tudományt, főleg az amerikai irodalomban, biogeokémiá
nak nevezik, amely tulajdonképpen a kömyezettudomány- 
nyal azonos értékű. M a már látjuk, hogy a Földet, bolygón
kat vizsgáló kutatásokat nem célszerű biológiába, földtudo-

Ö S S Z E F O G L A L Á S

Mészáros Ernő: Levegőkémia: új tudományág a kémiai és a 
meteorológia határán

A meteorológia tudománya hosszú ideig a légkör fizikai tulaj
donságaival és dinamikájával foglalkozott. A bolygók légkö
rének megismerése, valamint a levegő kémiai összetételének 
antropogén megváltozása ébresztette rá a kutatókat, hogy az idő
járás és az éghajlat a légkör kémiai összetételének is függvénye. 
Ma már tudjuk, hogy a levegőben számos anyag található, ame
lyek bonyolult fizikai és kémiai átalakulásokon mennek keresz
tül. Jelen tanulmány célja a levegőkémia tudománya kialakulá
sának rövid leírása, illetve a kémiai folyamatok bemutatása a 
magaslégköri és a talajközeli ózon ciklusának példáján.

[Magy. Kém. Lapja, 56, 284 (2001)]

mányokba és kémiába sorolni. A Föld, a benne végbemenő 
biogeokémiai körforgalom egységes egész, amely csak 
egységes szemlélettel tanulmányozható. Véleményünk sze
rint a jövőben ilyen hozzáállás szükséges ahhoz, hogy meg
értsük bolygónkat, a földi komplex rendszert, benne a lég
kört és a légkört irányító fizikai és kémiai folyamatokat.
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S U M M A R Y

E. Mészáros: Atmospheric Chemistry: New Branch of 
Science at the Border of Chemistry and Meteorology

Meteorology has been during long time the science of physics 
and dynamics of the atmosphere. The study of the atmosphere of 
different planets and the recognition of the effects of human 
activities on the atmosphere has made it clear that weather and 
climate depend, among other factors, on the chemical composi
tion of the air. It is now known that a lot of substances can be 
found in the atmosphere which undergo continuous chemical 
and physical transformations. The aim of this paper is to 
describe briefly the development of atmospheric chemistry and 
to present chemical processes on the basis of the cycle of upper 
and surface air ozone.

Sfetttée... Stande... Syenite...

A meggyőzés tudománya

R.B. Cialdini filozófia professzor (Arizonai 
Állami Egyetem, USA) megfigyelése szerint 
hat olyan emberi magatartás (gyengeség) 
van, amelyet a politikusok, az eladók, vagy 
barátok és családtagok a meggyőzésünk ér
dekében felhasználhatnak, ezek a viszonzási 
hajlandóság, a következetesség, a mások ál
tali szociális megerősítés, a szeretet (vonzó
dás), a tekintély tisztelete, és a szűkösség 
(hiány) érzése. Hajlamosak vagyunk arra.

hogy az apróbb ajándékkal kísért megkere
sésekre viszonzásképp pozitív választ ad
junk, ami a felmérések szerint segítheti 
egyes gyógyszerek fogadtatásának meg
könnyítését és forgalmának növelését. 
Igyekszünk következetesnek mutatkozni, (ki
csikart) ígéreteinket megtartani, és a szabá
lyokat követni. Ha azt látjuk, hogy többen is 
azonos dolgot tesznek, ezt gyakran megerő
sítésnek, bátorításnak tekintjük arra, hogy 
mi is ugyanazt cselekedjük. A meggyőzést 
segíti az „eladó” iránti szimpátia, szeretet

(vonzódás), a vele való hasonlóság érzése. 
Könnyebben megadjuk magunkat a tekin
télyt sugárzó (pl. öltönyös, nyakkendős) em
berek érveinek. A szűkösség hangsúlyozása 
bizonyosan fellendítheti egyes árucikkek 
forgalmát. A fegyvertár elemei kultúránként 
eltérő mértékben hatnak, így az amerikaiak 
„gyengesége” a viszonzási hajlandóság, a kí
naiaké a tekintélytisztelet, a spanyoloké a 
szimpátiaérzés, a németeké pedig a követke
zetesség (szabálytisztelet). (Forrás: 
Scientific American, February 2001. p. 62.)
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Vélemények, válaszok, vita

Cianid-méregtelenítés
HOZZÁSZÓLÁS KÓTAI LÁSZLÓ KÖZLEMÉNYÉHEZ*

Tavaly februárban kataszrófális mennyiségű cianid szennye
zés árasztotta el a Szamost, a Tiszát, majd a Dunát. A cianid 
kémiai méregtelenítésének lehetősége lázasan foglalkoztatta a 
kémikusokat, a vita még nem zárult le [1-3]. A Magyar Kémi
kusok Lapjában folytatódik a polémia arról, hogy mi lett vol
na a szennyezés elhárításának leghatékonyabb módja. A szer
kesztőség felkérésére összegzem azokat a gondolatokat, me
lyeket a cianid toxikológiáról és a méregtelenítés lehetőségé
ről a Gyógyszerészeiben [4] valamint a Chemical Innovation
c. lapban [5] adtam közre. A detoxikáció lehetőségének kísér
letes ellenőrzését jelenleg halakon folytatjuk. Előzetes adata
ink szerint a cianidszennyezés elhárításának lehetséges és a 
környezetet legkevésbé veszélyeztető módja a szén-dioxidos 
kezelés, majd azt követő kilevegőztetés.

Az újabb cianid szennyezés elkerülésének megítélésében 
egységes az az álláspont, hogy az elsődleges feladat a megelő
zés lenne. Ami élővizeink cianid szennyezésének vegyszeres 
kezelését illeti, ez a közlemény elsősorban a kémiai beavatko
zás biológiai hatásaival foglalkozik. Legfőbb érv élő vizeink 
kémiai kezelése ellen éppen az, hogy a kémiai kezelés másod
lagos, harmadlagos biológiai hatása is káros lehet, következ
ményei pedig nehezen jósolhatok meg. Várhatóan bármilyen 
kémiai beavatkozás biológiai következménye déli szomszé
daink rosszallását váltaná ki. Annak ellenére, hogy semmi
lyen beavatkozás nem történt részünkről, így is felmerült an
nak gyanúja, hogy mi magunk mérgeztük halainkat.

A kémiai kezelések közül példaként a klórozást és a 
vas(II)ionok alkalmazásának lehetőségét hozom fel. A klór 
a vízzel reagálva sósavat és hipokórossavat szabadít fel. A 
keletkező sósav, mint erős sav felszabadítja sóiból a cián
hidrogént (kéksav). A HCN még a víznél is gyengébb sav 
(Ks = 4 x 1 0 l0). A ciánhidrogént oldott sóiból kis mennyi
ségben már a levegőben lévő szén-dioxid is felszabadítja. 
Tavaly a levonuló ciánszennyezés idején a Tiszában 
organoleptikusan érezhető (szagolható) mennyiségben sza
badult fel a HCN. A HCN felszabadítás önmagában nem 
elegendő eltávolításához, mert jó l oldódik vízben. Gyors 
felszabadítása erős savval és eltávolítása kilevegőztetéssel 
elkerülendő, m ert nagy m ennyiségű igen m érgező 
hidrogén-cianidot juttatna a légkörbe. Ami a hipoklórossa- 
vat illeti, két molekula hipoklórossavból további sósav és 
naszcens oxigén keletkezik. Utóbbi erélyes oxidálószerként 
a vízben lévő szerves és szervetlen vegyületeket egyaránt 
oxidálja, az élő szervezeteket pedig roncsolja. A klór és más 
naszcens oxigént felszabadító vegyület (pl. K M n04) hasz
nálata élővizeink ciánmentesítésre nem javasolt.

A cianidion alapvető toxicitása a hem proteinek, így a 
citokróm oxidáz és a hem oglobin élettani funkciójának 
megszüntetésében rejlik. A cianid reverzibilisen kötődik a 
ferrivasat tartalmazó enzimekhez, elsősorban a citokróm

* Magy. Kém. Lapja, 55, 453 (2000)
** Debreceni Egyetem, Allatanatómiai és Élettani Tanszék, Debrecen

BÁNFALVI GÁSPÁR**
oxidázhoz, bénítja a mitokondriális légzést, citotoxikus 
anoxiát okoz. A cianidion az ép bőr kivételével a szervezet 
bármely kapuján bejutva felszívódik. Az emberi szervezet
ben a cián nagyobbik része rodaniddá alakulva méregtele
nítődik, kisebb része a tüdőn át távozik. A mérgezés a ke
serűm andula szagú leheletről felism erhető. Vas(II)sók 
használata azért kétséges, mert a cianid a szervezetben 
nem a ferroionnal. hanem a fehérjék fém ionjaival reagál. 
Ezt példázza a cianid mérgezés kezelése. A terápia elsőd
leges célja a ferri-citokróm  oxidáz teherm entesítése, 
methem oglobiném ia előidézésével, vagyis a cián átcsalo
gatása a viszonylag kis m ennyiségű citokróm  oxidázról a 
nagy volum enű vér (emberben 5 liter) hemoglobinjába. A 
hem oglobinban a vas ferroion formájában van jelen, de 
ilyen formában nem köti m eg a cianidot, ezért előbb ferri- 
hem oglobinná kell alakítani. A ferrihem oglobin (m ethe
moglobinémia) jelenléte az oxigén kötés szempontjából 
nem kívánatos, de a beteg túléli és ciánm érgezés után vér
cserével a normális vérkép helyreállítható.

A Lilly cégtől vásárolható cianid antidotum  összetétele 
a következő:
-  Nátrium -nitrit: 300 mg 10 ml-es am pullában (2 db)
-  Nátrium -tioszulfát: 12,5 g 50 ml-es am pullában (2 db)
-  Am ilnitrit párna: 0,3 ml (12 belélegzéshez)
A cianidmérgezést szenvedett személynek intravénásán be
fecskendezett nátrium-nitrit adagolása methemoglobinémiát 
(ferri-hemoglobinémiát) és nem kívánatos mellékhatásként 
nagyfokú értágulatot okoz. Utóbbi perifériás érszűkítőkkel 
és am ilnitrit belélegeztetésével kom penzálható. A 
nitritkezelés a tömeghatás törvénye értelmében a ciánmérge
zés súlypontját áthelyezi a kis mennyiségű ferri-citokróm 
oxidázról a vér nagy mennyiségű ferri-hemoglobinjára. A 
nitrát adagolást az érben hagyott tűn keresztül felváltja a 
nátrium-tioszulfát lassú iniciálása, mely a rodanidképződést 
szolgálja. Oxigén belélegeztetéssel csak túlnyomás mellett 
lenne leszorítható a cianid a citokrómoxidázról, viszont szá
mos technikai nehézséggel járna és nehezítené a methemo- 
globin-képzést, ezért az oxigén belélegeztetést nem alkal
mazzák. A szervezetben elsősorban a citokrómot tehermen
tesítő háromértékű fém ionoknak van életmentő szerepe, 
ezért a ferrosókkal, így a vas(ll)szulfáttal történő ciánm ente
sítés hatékonysága eleve kérdéses. Mivel kísérleti adatok 
alapján [3] a cianidionok kvantitatív megkötése nem törté
nik meg, a környezetben lévő vas(II)sók használata akkor 
sem jelentene tökéletes biológiai védelmet, ha történetesen 
sikerülne megoldani a ferroionok homogén koncentráció-el
oszlását a cianiddal szennyezett folyószakaszon.

A vas(II) ionok alkalmazása az oxidatív hatások elkerülé
se és a fémionok által indukált rákképződés elkerülése miatt 
is kerülendő. Élettani hatása miatt kiemelendő a Haber- 
Weiss- és a Fenton-reakció. Ezekben a reakciókban a fémio
nok, köztük a vas (II) ionok reaktív oxigén gyökök képző
dését katalizálják [6 ]. Az oxidatív stressz végső soron fém 
ionok által indukált daganatos elváltozásokhoz vezet [7].
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A kémiai kezelésnek globális szempontból sem elhanya
golható a biológiai hatására, főleg ha tonnányi m ennyisé
gek folyóba öntéséről van szó. Az élő szervezetek nagy ré
sze híg vizes rendszer, melyekben az oldott anyag koncent
rációja a híg oldat definíciójából adódóan nem éri el az ol
dószer koncentrációjának század részét (a víz 55,5 M-os). 
G lobális szempontból a folyókat érő kémiai szennyezés 
esetén a végső rezervoár a tenger. Jelentős eltérés mutatko
zik a szárazföldi gerincesek vérének izotóniás koncentráci
ója (0,3 Osm) és az óceánok koncentrációja között (fagyás
pontcsökkenés-mérés alapján 1,094 Osm). Egységes az az 
álláspont, hogy a szárazföldre vetődő gerincesek vérének 
ozmotikus koncentrációja azonos volt az óceánéval. A je 
lenlegi eltérés okának logikus magyarázata az, hogy a szá
razföldi gerincesek (hüllők, kígyók, gyíkok, teknősök ma
darak, emlősök) evolúciós divergenciájuk ellenére m eg
őrizték az információs m akrom olekuláik (DNS, RNS, fe
hérje) optimális működéséhez szükséges fiziológiás kon
centrációt. E feltételezés szerint az óceán az elmúlt m int
egy 500 millió év során 3,5-szer lett töményebb [8 ].

A hidrológiai ciklus a tenger párolgásából, a talaj és a ve
getáció evapotranszspirációjából és a csapadékképződésen 
alapul. Ennek a körforgásnak része az édes víz áramlása a 
tenger felé, mely folyamatosan híg sóoldatot szállít az óce
ánba. M inden hatás, mely a tenger koncentrálódásának fo
lyamatát gyorsítja, káros. A híg oldatok törvénye (Franco
is Raoult, 1886) értelmében minél töményebb az oldat, an
nál kisebb a tenziója. Ez pedig globális értelemben véve 
csökkenti a felhő- és csapadékképződést és a sivatagok 
gyorsuló terjeszkedéséhez vezet. Ebbe a több komponensű 
rendszerbe való beavatkozást jelent az erdőirtás is, mely a 
csapadék szárazföldön tartásának csökkenéséhez és a víz 
körforgásának gyorsulásához vezet és több ásványi só ten
gerbe juttatását jelenti. A folyók ugyan édesvíz formájában 
viszonylag kevés sót szállítanak, hosszú távon mégis az 
édesvíz sótartalma jelenti a tenger koncentrálódásának fő 
forrását. A folyók kémiai kezelése tehát végső soron a ten
ger koncentrálódását eredményezi annak ellenére, hogy a 
kémiai anyagok nagy része a csapadékképződést követően 
üledékként rakódik le a folyók hordalékában vagy a ten
gerben. A kémiai csapadék ozmotikus szempontból annak 
alacsony oldékonysági szorzata miatt csak kis mértékben, 
az oldott sók jelentősebb mértékben járulnak hozzá a glo
bális koncentrálódási folyamathoz. A folyók szennyezése, 
pl. a cianid vagy annak egyéb oldható (pl. komplexképző
dést követően), biológiai szempontból kevésbé toxikus ve- 
gyülete, amennyiben a kezelés az oldott részecskék számá
nak növekedésével jár, a globális hatás szempontjából azo
nos súllyal esik latba. Röviden összefoglalva a globális ha

tást: a földi élet fennm aradása érdekében a híg oldatok 
(élővizeink) megőrzése elemi kötelességünk.

A cianiddal szennyezett vizek méregtelenítésének ter
mészetes m ódja az lenne, ha csak olyan kémiai vegyülete- 
ket használnánk, melyek a víznek és a levegőnek term é
szetes komponensei. A HCN felszabadításához a víznél 
több m int százszor és disszociációs állandója alapján a 
hidrogén-cianidnál közel százezerszer erősebb szénsav 
(Ks =2,5 x 10 J) használata javasolt. A szénsav hatására fo
kozatosan felszabaduló HCN egy része elpárolog (forrás
pontja 26°C), kevésbé m érgező ciánsavvá (HOCN) oxidá
lódik, vagy am m óniává és szén-dioxiddá hidrolizál:

HOCN + H20  => C 0 2 + N H 3

V ízben két am m ónia és egy szén-dioxid am m ónium - 
karbonátot képez. A feleslegben lévő C 0 2 újra oldódik 
és újabb H CN -t szabadít fel. Ezért szén-dioxid befúva- 
tása cianidos vízbe a HCN felszabadítás szem pontjából 
öngerjesztő  lehet. A cianid eltávolítása elm életileg  ak
kor m űködik optim álisan, ha a szén-dioxid és oxigén is 
je len  van. M indkét kom ponens m egtalálható a levegő
ben, de a szén-dioxid m ennyisége kicsi (0,034 v/v% ). 
Feltételezhető, hogy a hidrogén-cianid  felszabadítás a 
levegő szén-dioxidtartalm ának növelésével fokozható.

Kérdés, vajon az elm élet a gyakorlatban m űködik-e? Je
lenleg hím  guppi halakon (Poecilia reticulata) folytatunk 
kísérleteket annak m egállapítására, hogy szén-dioxidot, 
oxigént és/vagy levegőt használva mi lenne a cianid m é
regtelenítésének leghatékonyabb módja. A CN m axim áli
san megengedett koncentrációja 0,05 mg/liter. Halaknál a 
letális dózis 0,05-0,2 mg/liter. Embernél a KCN halálos 
adagja 200-250 mg.

Előzetes kísérleteink szerint 50 mg/1 KCN-os kezeléstől 
a halak 10 perc m úlva pusztulnak el. Ha C 0 2 és oxigén át- 
buborékoltatást (karbogén palackból, mely 5 % C 0 2-t és 
95 % 0 2-t tartalmaz) alkalm aztunk és ezt kilevegőztetés 
(akvárium szellőztetővei) követte, a halak túlélik a szen
nyezést (Gácsi M, Bánfalvi G., nem közölt adatok).
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Cianidos halászat

A tengeri akváriumi élőlény-export 85%-a 
a Fülöp-szigetekről és Indonéziából szár
mazik. E két országban több évtizede álta
lános és sajnálatos gyakorlat a cianidok al
kalmazása az élő halak begyűjtésében. A

nátrium-cianid helyi alkalmazása meg
könnyíti a búvárok számára a korallzá
tonyokban rejtőzködő - és életben maradó 
- trópusi halak begyűjtését, de súlyosan ká
rosítja a halállományt és a korallképződ- 
ményeket. A halak fele tipikusan a korall- 
ágak között azonnal elpusztul, és a túlélők

negyven százaléka sem látja meg az akvá
riumot. Már 50 mg/l-nyi cianid dózis kilö
ki a korall élőlényeknek vibráló színt adó 
algát, ami a korall kifakulásához vezet. A 
térségben ezért fokozzák a küzdelmet a 
cianidos halászat ellen. (Forrás: Scientific 
American, July 2001, p. 69.)
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dalom, amely az eredeti növényi anyagot védi, esetleg nem 
elegendő. Az ilyen „növényfejlesztési” eset m egoldása  
zsákutcához vezethet pon tosan  a z olyan  országok szám ára, 
am elyek fejlődésben  vannak és ezáltal esetleg eleve elvesz
tik a lehetőséget biológiai sokféleségük kihasználására.

A történelmi tudás gazdasági kom penzálása nem vesz
het el az általános fejlődési folyam at során, hiszen az élő 
anyagoknak esetleg védelem re és tartósításra volt szüksé
gük, néha évszázadokon át, hogy végül használatuk je len 
legi érvényesülése lehetővé váljék. Ez az erőfeszítés eset
leg szerződéssel kom penzálható, royalty megállapításá
val, amely a kereskedelm i értékesítéskor kerül kiegyenlí
tésre. Az előző fejtegetésekkel összhangban a szerződés a 
kereskedelmi forgalmazás előtt és az együttm űködő fej
lesztési vállalkozás részeként meghatározhatja a szem é
lyek betanítását, berendezések és technológia beszerzését, 
vagy még gyakrabban a m intákért történő fizetést. E llen
értékét kaphatnak például azok a személyek, akik a növé
nyeket nyújtják, a kivonatokat készítik, biológiai vizsgála
tokat végeznek, úgy, hogy mindenki m egtalálhassa a saját 
érdekeltségét és végül a részesedését a kereskedelmi for
galom ba hozatalból. Az ország közvetlen előnyhöz ju t a 
tevékenységek m egadóztatása, és ami még fontosabb, tár
sadalm ának tudom ányos és technológiai előrehaladása ré
vén. Komolyan m egfontolandó annak a lehetősége is, 
hogy a regionális leányvállalatok, illetve a helyi cégek 
fontosabb szerepet töltsenek be a kutatási eredmények és 
technológia átadásában az ilyen együttm űködések során.

A fejlődő gazdasággal rendelkező országokban a bioló
giai sokféleség és a kapcsolódó tevékenységek a „zöld ara
nyat” jelentik. Ezért a kormányok időnként gyors, pénz
ügyileg erőltetett politikát folytatnak, amely néha ellentétes 
lehet a gazdasági kapcsolatokkal. így mindkét félnek fel 
kell készülnie arra, hogy hosszabb távú tervezési szempon
tokat alkalmazzon döntéshozatali folyamataiban. M éltá
nyosságot és egyen lő  esély t kell b iztosítan i bárm ely társa
dalom  álta l elért fe lfedezés védelmére. Ez a méltányossági 
elv elsimíthat minden nézeteltérést, amely a fejlett országok 
gyógyszerkémikusainak tevékenységéből származhat fejlő
dő országokbeli partnereikkel való kapcsolatukban.

Értékelés és ajánlások

A növényekből és más élő szervezetekből vett kivonatok 
gyógyszerkémiai kutatása, am ely gyógyszerek felfedezé
séhez vezet, fontos tényező lehet a biológiai sokféleség 
fenntartásában is.

A jelentős biológiai sokféleséggel rendelkező társadalmak 
és a korszerű technológiával rendelkező fejlett társadalmak 
között fennálló kapcsolatoknak a méltányosság elvén kell 
alapulnia. A működést együttműködési szerződéseknek kell 
szabályoznia, amely a tudományos kutatás haladását úgy is
meri el, hogy nem az azonnali pénzügyi szempontokat te
kinti elsődleges érdeknek, hanem inkább az ilyen partner- 
kapcsolat törvényes, hosszabb távú következményeit [7, 8 ].

Mivel az egész emberiségnek javára válik az új gyógysze
rek felfedezése, minden társadalomnak együtt kell működ
nie a nagy választékkal rendelkező területek megőrzésében 
és értékelésében, ahonnan az ilyen struktúrák eredhetnek. Ez 
gyógyszeripari vállalatok által végzett beruházásokkal való
sítható meg, amelyeknek a célja az ilyen típusú terület (pél

dául széleskörű biológiai sokféleséggel rendelkezik, a kör
nyezet sérülékeny vagy ahol ígéretes fajták teremnek) meg
őrzése, valamint helyi kutatások elősegítésével olyan együtt
működés keretében, amely mindkét fél számára meghatáro
zott tevékenységek azonnali fejlődését és általában a bioló
giai sokféleség tartós művelését teszi lehetővé.

Erősíteni kell az ilyen típusú kutatási projektekre vonat
kozó nem zetközi kapcsolatokat, különösen a fejlődés kü
lönböző szintjén levő országok bekapcsolásával.

Ki kell használni az egyetem ek és vállalatok kapcsola
tát a kevésbé fejlett országokon belül. Erősíteni kell a nem
zetközi kapcsolatokat a tudósok, és a kutatásért felelős ható
ságok között a különféle országokban.
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Biodiverzitás és természetes anyagok 
A dokumentumot a IUPAC gyógyszerkémiai szekciója állította 
össze. A dolgozat elemzi az új gyógyszerek felfedezésének a tár
sadalmak fejlődésében betöltött szerepét, valamint a természetes 
anyagok terén a biodiverzitás megőrzését. A dolgozat ajánláso
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Societies. Biodiversity and Natural Products 
This document has been elaborated by the IUPAC Medicinal 
Chemistry section. This work discusses the role that the disco
very of new medicinal agents has in the development of societies 
as well as in the conservation of biodiversity in terms of the 
work carried out on natural products. Also included are several 
recommendaüons for countries which are presently in search of 
their own scientific and technological development in medicinal 
agents.
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Korszerű vegyi harcanyagok és megsemmisítésük 
aktuális kérdései_______________________________

KOVÁCS JÓZSEF*

A közelmúltban bekövetkezett környezetszennyeződések 
(pl. ciánvegyületekkel, nehézfém  ionokkal) felhívják a fi
gyelmet a potenciális veszélyt je len tő  vegyületekkel törté
nő munkavégzés során szükséges biztonsági óvintézkedé
sekre. Ez különösen vonatkozik a vegyipar területén olyan 
feladatok ellátására, am elyek nem  kizárólag általános ipa
ri tevékenységgel függenek össze (pl. a m érgező hatású 
anyagok megsem misítése).

Aktuális röviden áttekinteni azokat a feladatokat, m e
lyek egy új, nem zetközileg elfogadott egyezm ény követ
kezményeként, a vegyi harcanyagok megsem m isítésével 
összefüggően hárulnak az egyes ENSZ tagállamokra, így 
hazánkra is.

Az EN SZ fegyverkorlátozási és leszerelési kérdések
kel fog lalkozó b izo ttsága egyezm ényt dolgozott ki, 
am ely a vegyi harcanyagoknak a m egsem m isítésére vo
natkozik. Az egyezm ényt teljes cím én „Egyezm ény a 
vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalm o
zásának és használatának  tila lm áró l” (továbbiakban 
Egyezm ény) 1993. január 13-án Párizsban írták alá, 
am elyet a m agyar parlam ent 1996. október 31-én ratifi
kált és 1997. április 29-én lépett hatályba. A M agyar 
K özlönyben 99. sz. CIV. tv. 1997. novem ber 14-én került 
kihirdetésre [ 1].

Az Egyezm énynek m egfelelő feladatok végrehajtása, 
adm inisztratív intézkedések kiadása mellett, az országos 
ellenőrző szerveken túl kiterjed azokra a hivatalokra is, 
am elyek kijelölik és nyilvántartásba veszik azokat az inté
zeteket és vegyipari üzem eket, am elyek a rendeletben fel
sorolt vegyületekkel m unkavégzés során kapcsolatba ke
rülhetnek. Az Egyezm ényben előírt követelm ények kielé
gítését m eghatározó rendeletben a vegyi harcanyagok fizi
kai és kém iai tulajdonságain túl elő  kell írni az egyes tech
nológiai folyam atok elem zését is, ami az anyagok m érge
ző hatása m iatt a biztonságos m egsem m isítési m űveletek
hez nélkülözhetetlen.

Az előző nem zetközi szerződésekkel szem ben az 
Egyezmény a tömegpusztító fegyverek egyikének, a vegyi
fegyvereknek nem csak az alkalm azását tiltja meg, hanem 
m egtilt m inden olyan tevékenységet, am ely a vegyi harc
anyagok felhasználásának előfeltétele. Ennek m egfelelő
en az Egyezm ény elrendeli a m eglévő vegyifegyverkész
letek hatástalanításán túl a fegyverek előállítására szolgá
ló üzemek leszerelését és m egsem m isítését is.

A mérgező hatású vegyi harcanyagok nyilvántartásának 
elkészítésére, a vegyifegyverek m egsem m isítésére és az 
egyes vegyületek prekurzoraira vonatkozóan hazánkban 
az Egyezmény végrehajtását jogszabály írja elő.

* 3654 Bánréve, Kossuth u. 34.
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Az Egyezmény követelményeinek kielégítéséhez 
tartozó fogalmak és definíciók

Az Egyezm ény követelm ényeinek m egfelelő egészség- 
védelm i és biztonsági intézkedések előírásához szüksé
ges az egyes fogalm ak egyértelm ű m eghatározása, to 
vábbá a je lentések elkészítéséhez a pontos definíciók 
használata.

„M érgező vegyiilet” az, am ely az életfolyam atokra gya
korolt kémiai hatása útján em bernél és állatnál képes ha
lált, esetleg ideiglenes cselekvésképtelenséget vagy tartós 
ártalm at okozni. Ez m agában foglal m inden vegyületet, 
tekintet nélkül annak eredetére vagy előállításának m ódjá
ra, továbbá arra, hogy létesítm ényekben, lőszerekben 
vagy bárhol máshoz keletkeznek.

„Prekurzor” az a reagáló vegyület, amely részt vesz 
egy m érgező vegyület -  bárm ely m ódszerrel történő -  elő
állításának m eghatározott szakaszában. Ez magában fog
lalja a bináris vagy több kom ponensű vegyi rendszerek al
kotóit is.

„Vegyifegyverek" fogalm ába tartoznak a mérgező ve
gyületek és prekurzoraik, továbbá alkalm azásukhoz szük
séges vegyi lőszerek, rakétafejek és légi kiöntő eszközök 
is. A vegyifegyverekben alkalm azott vegyületek, valamint 
a prekurzorok egy része kettős felhasználásúak, mivel 
vegyifegyverek tölteteként vagy békés célokra egyaránt 
felhasználhatóak.

„Bináris fegyverekben"  a m érgező harcanyagok előállí
tásának utolsó fázisa a két kulcs-prekurzorból magában az 
alkalm azásra kerülő lőszerben következik be. A nem 
(vagy alig) toxikus, egym ástól szeparáltan elhelyezett 
kulcs-prekurzorok (pl. a szarin esetében az egyik prekur
zor az izopropilalkohol) a gránátban, bom bában a kilövés, 
kioldás után keverednek össze és létrejön a toxikus harc
anyag. A bináris fegyverek felfedezése, előállítása azért 
nagy jelentőségű, m ert korábban a vegyi harcanyagokat 
különleges felszereléssel ellátott üzem ekben gyártották, 
am elyeket könnyen fel lehetett ism erni és m egkülönböz
tetni az egyéb vegyipari létesítm ényektől, ilym ódon köny- 
nyen kiválasztható célpontok voltak rendkívüli (pl. hábo
rús) körülm ények között. K ülönböző közlem ényekből 
megállapítható, hogy a tiltó rendelkezések megkerülésé
vel pl. m ezőgazdaságban alkalm azott vegyületek gyártása 
címén mód van a kétkom ponensű (bináris) vegyifegy
verek előállítására. A binarizáció további előnye, hogy le
hetséges a vegyifegyverek hosszú idejű tárolása is.

„ Vegyi kényszerítő  eszköz"  bárm ely olyan vegyület, 
am ely képes em bereken gyorsan érzékelési irritációt elő
idézni vagy fizikai m agatehetetlenséget okozni, de a tüne
tek a behatás m egszűnését követően rövid időn belül m eg
szűnnek.
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A  moccan, veytfifiai é& áétnúztculamáaty

Földiák Gábor 
(1929-2001)

SZEMÉLYI HÍREK

Nagy veszteség érte a hazai tudományos 
életet, a magyar felsőoktatást és a MTA 
Kémiai Kutatóközpont Izotóp- és Felület
kémiai Intézetét (IKI). 72 éves korában 
2001. április 20-án elhunyt Földiák Gábor, 
oki. vegyészmérnök, oki. mérnök-közgaz
dász, a kémiai tudomány doktora, az IKI 
volt főigazgatója, a Budapesti Műszaki 
Egyetem Mérnöktovábbképző Intézet volt 
igazgatója, a BME egyetemi tanára, egy
kori művelődésügyi miniszterhelyettes.

A Budapesti Műszaki Egyetemen 1951- 
bcn diplomázott. 1959-ben a Közgazdasá
gi Egyetemen mérnök-közgazdász okleve
let kapott, 1960-ban pedig a Veszprémi 
Vegyipari Egyetemen doktorált.

A BME másodéves hallgatójaként (1949- 
ben), gyakornokként kapcsolódott be az ak
kor a Vegyészmérnöki Kar épületében, majd 
Veszprémben és Pétfürdőn is működött Ma
gyar Ásványolaj és Földgáz Kísérleti Intézet 
(MÁFKI) munkáiba. Kezdőként a kenőola
jok elméleti kérdéseivel foglalkozott, majd a 
korszerű kenőolaj-fejlesztési technológiai 
kutatások váltak feladatává. Több szabada
lomnak is társtulajdonosa. A gazdaságilag 
meghatározó fontosságúnak remélt nagylen- 
gyeli nyersolaj felfedezését követően a 
hőbontási kísérletek témavezetője lett, részt 
vett azok elméleti és fejlesztési kutatásaiban.

Az 1950-es évek végén, amikor az atom
energia békés célú hasznosítására irányuló 
kutatások Magyarországon is lehetővé vál
tak, a szigetelőolaj-kutatásokból nőtt ki a 
szénhidrogének sugárhatás-kémiájának kuta
tása terén végzett tevékenysége, mely a villa
mos erőtérben és a besugárzás hatására vég
bemenő folyamatok analóg természetének 
felismerésén alapult, ezt az analógiát mutatta 
ki kandidátusi disszertációjában (1958).

1963-ban meghívták az Országos Atom
energia Bizottság Izotóp Intézete (ma IKI) 
egyik igazgatóhelyettesének. Az IKI-be tör
tént átkerülésével (1963) tevékenységének 
súlypontja az izotópok (elsősorban ipari cé
lú) alkalmazása, ezen belül különösen a su
gártechnológia és dozimetria lett. Kutatásai

A Magyar Tudományos Akadémia 168. 
közgyűlésén 37 rendes tagot, illetve 49 le
velező tagot választottak meg. A kémiai 
Osztály területéről az alábbiak részesültek 
ebben a nagy elismerésben:

Levelező tagból rendes taggá válasz

folytatását képezték a MÁFKI-ban végzett
nek: munkatársaival a szénhidrogének szer
kezete és sugárhatás-kémiai reakciói közöt
ti összefüggést vizsgálta. Interpretálta azt a 
kísérleti tapasztalatukat, hogy a szénhidro
gének radiolízise szelektív folyamat: annak 
ellenére, hogy az egyes kötési energiák kö
zötti különbségek kb. hét nagyságrenddel 
kisebbek a besugárzás elsődleges energiájá
nál (0,1, ill. 10A eV) a kezdeti kémiai szerke
zet hatása a végtermékek összetételében je
lentősen tükröződik. Tevékenyen részt vett 
Közép-Európa első nagy, mintegy 100 000 
Ci aktivitású, félüzemi jellegű "‘Co y - su
gárforrásának létesítésében (1968).

1960 és 1963 között összesen 9 hónapig 
Mülheim/Ruhr-ban (NSzK) a Max-Planck- 
Institut für Kohlenforschungban kutatott 
(Abteilung Strahlenchemie); a szénhidro
gének sugárhatás-kémiai hőbomlását vizs
gálta. Jelentős mértékben ezeken a munká
kon alapult akadémiai doktori értekezése: 
ebben a termikus- és a sugárhatáskémiai- 
termikus krakkolást hasonlította össze, ki
mutatva ez utóbbi előnyös, de korlátozó is
mérveit is (1966).

Az 1977/78 és az 1988/89 tanévekben 
Notre Dame-ben (USA) volt vendégpro
fesszor: részben az ott szerzett tapasztalatok 
alapján kezdték meg az IKI-ben a sugárzási 
lineáris energiaátadási tényező-értékének a 
szénhidrogének radiolízisére gyakorolt ha
tása tanulmányozását, valamint a környe
zetvédelmi és farmakológiai szempontból 
fontos fenolszármazékok radiolízisének 
vizsgálatát. Az említettek mellett számos, 
hosszabb-rövidebb külföldi tanulmányúton 
vett részt: ezek - konferencia-részvételek és 
tapasztalatcserék mellett - előadókörutak és 
érdemi kutatómunkák voltak. Egyéb tekin
tetben is sokat tett a magyar kutatás nemzet
közi kapcsolataiért: egyik szervezője és két 
alkalommal elnöke volt a Tihanyi Sugárha
tás-kémiai Szimpóziumoknak.

Iskolateremtő tevékenysége elsősorban az 
intézeti kutatómunkában testesült meg, de 
folyamatosan részt vett az egyetemi oktatás-

tották: Tóth Klárát, Kálmán Alajost, Pá
linkás Gábort, Inczédy János, Farkas 
Józsefet.

Levelező taggá választották: Joó Feren
cet, Dékány Imrét, Sohár Pált, Blaskó Gá
bort, Penke Botondot.

bán. Ezt közvetlenül diplomájának megszer
zése után a Veszprémi Vegyipari Egyetem 
meghívott előadóként kezdte (ásványolaj
analitika), majd a Budapesti Műszaki Egye
temen folytatta c. docensként, illetve 1976- 
tól kinevezett egyetemi tanárként, a Kémiai 
Technológiai Tanszék, illetve a Nukleáris 
Technológiai Intézet (korábbi nevén Tanre
aktor) keretében (sugárhatás-kémia, sugár
technológia és izotóptechnika, illetve petrol
kémia és szénkémiai technológia).

Legmagasabb beosztása MÁFKI-ban tu
dományos osztályvezető, az IKI-ben igaz
gató (1970-1979), majd főigazgató 
(1987-1991). A BME-ben 1976-1983 kö
zött a Mérnöktovábbképző Intézet igazga
tója, 1983 és 1986 között pedig művelődé
si miniszterhelyettes: a felsőoktatás és a 
kutatás ügyeivel foglakozott, de közben is 
folytatta az Egyetemen az oktatást, az Inté
zetben pedig a kutatást.

Közel 500 publikációja (könyv, egyete
mi jegyzet, könyvrészlet, cikk, előadás 
stb.) van, melyek nagyobbik részét munka
társaival közösen idegen nyelven, külföl
dön közölte. Közülük legjelentősebbek az 
Izotópok ipari alkalmazása (Műszaki Ki
adó, 1972), a Radiation chemistry of 
hydrocarbons (Elsevier-Akadémiai Kiadó, 
1981, Atomizdat, 1985) és az Industrial 
application of radioisotopes (Elsevier- 
Akadémiai Kiadó, 1986) című könyvei. 
Számos ismeretterjesztő, tudománynép
szerűsítő cikke is megjelent.

Jelentős volt részvétele a tudományos 
közéletben: a szőkébb értelemben vett szak
ma mellett kutatás- és felsőoktatás-szerve
zési kérdésekkel foglalkozott. Elnöke volt 
az MKE Sugárkémiai Szakosztályának és 
tagja az MKL szerkesztőbizottságának.

A Munka Érdemrend ezüst (1968) és 
arany (1975) fokozata kitüntetésben és 
Akadémiai Díjban (1972) részesült.

Földiák Gábor pályafutása során emberi 
jellemet próbáló időkben szolgálta a tudo
mányos kutatást és az ipari haladást az in
tézetvezetés, a felsőoktatás több felelős ve
zető munkakörében. Kiváló szervező volt, 
mindig közvetlen, mindig segítőkész, min
dig emberséges.

Emlékét kegyelettel megőrizzük.

Wojnárovits László

Nagy örömünkre szolgál, hogy az új ve
gyész akadémikusok között szerepel Kál
mán Alajos, a Magyar Kémikusok Egyesü
letének jelenlegi és Inczédy János Egyesü
letünk tiszteletbeli elnöke. Őket ez alka
lomból külön is meleg szeretettel és nagy 
tisztelettel köszöntjük.

A szerkesztőség

A Magyar Tudományos Akadémia új veg y ész  tagjai
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HAZAI KÉMIAI KUTATÁSI TÉMÁK, KUTATÓHELYEK, 
ISKOLÁK, MŰHELYEK ÉS INTÉZMÉNYEK

SZERKESZTI: KEGLEVICH GYÖRGY ÉS 
KÖRTVÉLYESSY GYULA

Telített heterociklusok kutatása a Gyógyszerkémiai Intézetben, Szegeden
FÜLÖP FERENC* 

BERNÁTH GÁBOR* **

A telített heterociklusok kutatása a szegedi 
szerves kémia hagyományain alapul. 
Bruckner Győző, Fodor Gábor és munka
társai természetes aminoalkoholok körében 
végzett kutatásait, így az /V -»  O acilván- 
dorlási vizsgálatokat folytatva kezdte 
Bemáth az 1960-as években az aliciklusos
1,3-aminoalkoholok N  -> O acilvándor
lásának kinetikai tanulmányozását [1]. E 
munkák során a nagyszámú homológ és 
izomer aliciklusos 1,2-diszubsztituált 1,3- 
difunkciós vegyületet, így (3-aminosavakat, 
P-hidroxisavakat és 1,3-aminoalkoholokat 
készítettek. E vegyületek szintéziseinek ki
dolgozása lehetőséget teremtett a két és 
többgyűrűs kondenzáltvázas telített és rész
legesen telített 1,3-heterociklusok szintézi
sére, reakcióiknak és konformációjuknak 
tanulmányozására.

Az egygyűrűs telített heterociklusok, így 
az 1,3-oxazinok, 1,3-tiazinok és pirimidinek 
konformációanalízisével korábban is igen 
behatóan foglalkoztak [2]. Ugyanakkor a 
megfelelő kondenzáltvázas telített biciklu- 
sok szintézisét és konformációanalízisét 
mindössze néhány munka tárgyalta. Utóbbi 
vegyületek szisztematikus vizsgálatához 
szükséges sztereoegységes kiindulási anya
gok előállítása többnyire csak soklépéses, 
gyakran nehezen járható szintézisutakon le
hetséges. Viszont az analóg aromás biciklu- 
sos heterovegyületek, így a kinazolinok, 
benzoxazinok, benztiazinok kiindulási anya
gai könnyen hozzáférhető nagyipari termé
kek voltak. így az előbbi aromás heterocik
lusok szintézisét már a század első évtizede
iben megoldották és e vegyületeket széles 
körben vizsgálták. A telített biciklusos 
heterovegyületek képződésekor új aszim
metria centrum(ok) kiépülése, diasztereomer 
heterociklusok képződése lehetséges, me
lyek elválasztása nem mindig egyszerű.

Az elmúlt két évtizedben egyik fő célki
tűzésünk volt a biciklusos 1,3-heterociklu
sok szintézisének, reakcióinak és konfor
mációanalízisének tanulmányozása. Cél 
volt a gyűrűtagszám, a konfiguráció és a 
konformáció gyűrűzárásokra, a gyűrűzárá
sok sztereokémiájára gyakorolt hatásának

vizsgálata is. Nagyszámú, változatosan 
szubsztituált 5-, 6 -, 7- és 8 -tagú aliciklussal 
cisz- vagy transz-kondenzált 1,3-oxazin-,
1.3- tiazin- és pirimidinszármazék szintézi
sét dolgoztuk ki [3].

Az 1,2-diszubsztituált 1,3-difunkciós cik- 
lohexán- és cikloheptánszármazékok, így a 
2 -hidroxi-l-karboxamidok, vagy a 2 - 
amino- 1 -karbonsavszármazékok tetrame- 
tilén- és pentametilén-1,3-oxazin-4-onná, 2- 
onná és 2-tionná, ill. pirimidin-4-onná törté
nő gyűrűzárásánál a cisz- és a transz-izome
rek reakciókészségében nem volt lényeges 
különbség [3]. Ezzel szemben igen jelentős 
reaktivitásbeli különbséget tapasztaltunk a 
2 -(amino-metil)-l-ciklopentanol cisz- és 
íra/i.vz-izomerjeinek gyűrűzárásánál. Míg a 
cisz-izomer aldehidekkel könnyen cisz-5,6- 
trimetilén-l,3-oxazinná ciklizálható, a transz 
vegyület hasonló körülmények között nem 
késztethető gyűrűzárásra. Szintén több 
nagyságrendnyi különbséget találtunk az 
előbbi ciklopentánvázas 1,3-aminoalko- 
holok tetrahidro-1,3-oxazin átmeneti álla
poton végbemenő N-+Ö acilvándorlásánál 
is, a cisz-izomer javára. Hasonlóképpen 
megállapítottuk, hogy a transz-2-amino-l- 
ciklopentánkarbonsav, vagy a transz-2 - 
hidroxi-1 -ciklopentánkarboxamid imidá- 
tokkal, aldehidekkel és ketonokkal nem zár 
/ra/!.vz-5,6-trimetilén-pirimidin-4-on, ill.
1.3- oxazin-4-on gyűrűt [3, 4).

Az SZTE Gyógyszerkémiai Intézet ok
tatói és kutatói az elmúlt két évtizedben a 
karbociklusokkal kondenzált telített 1,3- 
heterociklusok szintézise és vizsgálata te
rén nemzetközileg is jelentős eredménye
ket értek el. E munkákat [3] a legújabb ké
zikönyvek és monográfiák nagy terjede
lemben ismertetik.

Az 1,3-oxazinszármazékok és oxazo- 
lidinek gyűrű-lánc tautomériájának össze
hasonlító vizsgálata jelentősen hozzájárult 
a vegyületek reaktivitásának megismerésé
hez, és potenciális farmakonként való al
kalmazásukhoz. A telített heterociklusok 
képződésében is szerepet játszó tautomer 
rendszerek általános törvényszerűségeit 
részletesen tanulmányoztuk és a gyűrű

rendszerre jellemző általános érvényű ösz- 
szefüggéseket ismertünk fel [5].

A biciklusos heterovegyületek diendo és 
diexo norbornán- és norbornénkondenzált 
analógjait is elkészítettük. Domino gyűrű
zárások alkalmazásával négy-, öt- és hat
gyűrűs telített és részlegesen telített hetero
ciklusok szintézisét is megvalósítottuk [6 ]. 
Norbornénvázas vegyületeinknél igen eny
he kísérleti körülmények között bekövet
kező retro-Diels-Alder-reakciót ismertünk 
fel, mely 1,3-heterociklusok készítésére új 
szintézisutakat tett lehetővé. Módszerünket 
az irodalomban „a generál route" és „a 
new common tactic" eljárásként értékelték. 
Ezt a retro-Diels-Alder-eljárást többgyűrűs 
heterociklusok elkészítésére is sikerrel ter
jesztettük ki.

A tetrahidroizokinolingyűrűvel konden
zált telített heterociklusok szintézise és ta
nulmányozása is sok éve munkaterületünk. 
Angulárisan kondenzált 1,3-heterocikIu- 
sokat, így 1,3-oxazino-, l,3-tiazino[4,3- 
ajizokinolinszármazékokat és pirimido[6 ,l- 
ajizokinolinokat szintetizáltunk és vizsgál
tunk. Nagyszámú sztereoizomer azetoj 1,2- 
ajizokinolint készítettünk és tanulmányoz
tunk [7] és foszfor- és kénatomot tartalmazó
1,3-heterociklusokat is készítettünk [8 ]. A 
szintetizált tetrahidroizokinolinvázas ve
gyületek körében több gyógyszerszabadal
munk is született. A homoadamantánnal 
kondenzált heterociklusok jelenleg folyó 
szintézise és vizsgálata az Intézet telített he
terociklusos témájának továbbfejlesztése.

Az elmúlt években számos aliciklusos 
szinton enzimkatalizálta kinetikus 
rezolválását is megvalósítottuk. E területen 
való további munka és az elkészített ve- 
gyületekből királis telített heterociklusok 
szintézise és vizsgálata a célunk [9].

A kondenzáltvázas telített heterociklusok 
farmakológiájával e munkákat megelőzően 
alig foglalkoztak. Kitűnt, hogy e területen 
jelentős farmakológiai aktivitású anyagok 
találhatók. Előny, hogy a sztereoizomerek. 
gyűrűhomológok, szubsztituált sorozatok, a 
konfiguráció és konformáció módosítások 
szisztematikus összehasonlító vizsgálatával 
a hatás—szerkezet összefüggések elemzése 
és ezzel célirányos gyógyszertervezés válik 
lehetővé. A farmakológiai hátteret az SZTE

* Szegedi Tudományegyetem, Gyógyszerkémiai Intézet, Szeged
MTA-Szegedi Tudományegyetem, Heterociklikus Kémiai Kutatócsoport, Szeged
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intézeteivel fennálló együttműködések, to
vábbá a bel- és külföldi gyógyszergyári 
kapcsolataink (Chinoin, Richter, Egis, 
Biogal, Janssen, Acros, Orion, Takeda, 
Hoechst-Agrevo, BioTie/Finland) biztosí
tották, ill. biztosítják.

A munkát számos kiváló hazai és külföl
di kooperáló partner segítette. Kiemelen
dők Sohár Pál egyetemi tanár, Kálmán 
Alajos akadémikus, Kóbor Jenő főiskolai 
tanár, Prof. Kalevi Pihlaja, Prof. Peter 
Pflegel, Prof. Frank G. Riddell, Prof. Pirjo 
Vainiotalo, Prof. Liisa Kanerva hosszútávú 
eredményes kutatási együttműködései.

Az elmúlt 20 évben több mint 300 ere
deti közlemény és számos összefoglaló je 
lent meg, 11 szabadalmi bejelentés történt 
[10]. A megjelent közlemények összim- 
pakt faktora közel 500. Nemzetközi fóru
mokon több mint 350, hazai konferenciá
kon több mint 300 előadás és poszter hang
zott el, ill. került bemutatásra. Ez idő alatt 
a Gyógyszerkémiai Intézetben három aka
démiai doktori (Stájer Géza 1987, Fiilöp 
Ferenc 1987, Szabó János 1988), 11 kan
didátusi és Ph.D., valamint 18 egyetemi 
doktori értekezés került megvédésre. Ezen 
túlmenően, a külföldi kooperációs partne
reinkkel végzett kutatómunkából 3 német 
és 6  finn Ph.D. értekezés született. Több 
esetben ezen értekezések jelentős része kí
sérleti munkájára is a doktoranduszok sze
gedi tartózkodása során került sor. Külföl
di kooperációink elismerését mutatja, hogy 
P. Pflegel és K. Pihlaja professzorokat az 
SZTE díszdoktorává fogadta, ill. Bemáth

In memóriám Földiák Gábor
Személyes hangú m egemlékezés

1956 szeptembere volt, amikor először lép
tem be a Magyar Ásványolaj és Földgáz 
Kísérleti Intézet (MÁFKI) budapesti tele
pének ajtaján. Földiák Gábor engem vá
lasztott ki, hogy -  egyetemi hallgatóként -  
részt vegyek kísérleti munkájában. Akkor 
még nem tudtam, mekkora úton indít el ez 
a lépés: kis megszakításokkal ugyan, de 
több mint 44 évig egy munkahelyen fo
gunk dolgozni: 1963-ig a MÁFKI-ban, 
utána az Izotópkutató Intézetben. Földiák 
Gábor keze alatt találkoztam először azzal, 
mit jelent egy „munkahely”, egy dolgozó 
közösség, mi a „valódi” kutatómunka. Első 
mesterem volt -  tudjuk, első csak egy 
van... Nagy szerencsém volt. Akkor még 
meglepett, hogy -  nemcsak formálisan -  
egyenrangúként kezel, ezt oktatóimtól nem 
kaphattam meg. Imponált az, amilyen hu
morral tudott reagálni az élet jelenségeire, 
még akkor is, ha azok nem voltak mindig 
kellemesek.

G á b o r t a Finn Tudományos Akadémia kül
földi tagjává választotta.
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günk -  hadd mondjam, barátságunk -  alatt. 
Arról is megbizonyosodtam ezen évek so
rán, hogy ennek a humornak is forrása a 
jellem szilárdsága és az erős belső hit.

Ha Földiák Gábort, az embert, a kollegát, 
a vezetőt jellemezni szeretném, hasonlattal 
kell élnem. Azoknak a hajóskapitányoknak 
a fajtájából való volt ő, akik 150-200 éve 
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Ö S S Z E F O G L A L Á S

Fiilöp Ferenc -  Bernáth Gábor: Telített 
heterociklusok kutatása a Gyógyszerké- 
miai Intézetben, Szegeden

A cikk rövid áttekintést ad a telített hetero
ciklusok kutatásának szegedi történetéről 
és néhány eredményéről.

[Magy. Kém. Lapja, 56, 296 (2001)]

S U M M A R Y

F. Fülöp -  G. Bernáth: Research on 
Saturated Heterocycles in the Institute 
of Pharmaceutical Chemistry, Szeged

The paper brifly surveys the history of the 
research of saturated heterocycles in 
Szeged, and presents somé examples of 
recent results.

idők és viharok között célba jutni. Első 
mondatomban említettem egy évszámot: 
akik 30 éven felül vagyunk, tudjuk, hogy 
ezekben az években ehhez bizony jó képes
ségek kellettek. Földiák Gábor úgy tudta ezt 
a feladatot megoldani, hogy nem kellett so
hasem önmagát feladnia. S célba jutott nem
csak ő, hanem a rábízott „hajó” is. Ez a har
madik jellemvonás, hogy sohase feledkezett 
meg „legénységéről”, tudta, hogy a felfede
zés -  itt vagy ott -  csapatmunka és a kapi
tány nemcsak parancsnokol, de felelős is a 
rábízott emberekért. Ha szigorú volt, emiatt 
volt az: nemigen viselte el, ha valaki ki akart 
bújni a közös feladatok alól és még kevésbé 
tolerálta, ha a hajófenékben intrikálás folyt. 
Viszont sohase várta megtorlás azokat, akik 
szemébe mondták eltérő véleményüket, sőt 
értékelni tudta, ha ez a rá olyannyira jellem
ző „komoly humorral” történt.

Az évek elteltek, a kalandok elmúltak. 
Földiák Gáborral (sajnos) már csak néha- 
néha beszélgettünk. De még a legutóbbi 
években is -  amikor már inkább visszahú
zódott -  biztosan számíthattunk együttér
zésére és okos tanácsaira. És most ennek is 
vége. Eljött a búcsú ideje. Földiák Gábor 
2001. április 20-án elhunyt. Gábor, bará
tom, Isten veled, nyugodj békében!

Paál Zoltán

ESEMÉNYEK, TUDOMÁNYOS ÜLÉSEK, 
MEGEMLÉKEZÉSEK
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A 2001. évi Varga József Díjak átadása

A 2001. évi Varga József Díjak ünnepélyes 
átadása 2001. április 17-én, a hagyományok
nak megfelelően a Magyar Tudományos 
Akadémia székházában, a Műszaki Kémiai 
Bizottság kibővített ülése keretében történt. 
A díjakat Markó László akadémikus, a Var
ga József Díj Tudományos Tanácsának elnö
ke adta át, röviden méltatta a díjazottak szak
mai érdemeit, majd a díjazottak előadást tar
tottak egy-egy általuk művelt és a díjazás 
megalapozásául szolgáló témában.

A Varga József Érmet ebben az évben két 
személynek: dr. Pap Gézának és Mándy Ta
másnak ítélte oda a Tudományos Tanács.

Dr. Pap Géza 1966-ban szerzett ve
gyészmérnöki oklevelet a Budapesti Mű
szaki Egyetem Vegyészmérnöki Karának 
szerves szintetikus ágazatán. Első munka
helye a Nagynyomású Kísérleti Intézet 
volt. Kutatócsoport tagjaként, részben té
mavezetőként motorbenzinek minőségfej
lesztését célzó kutatásokban vett részt, fog
lalkozott gázok alacsony harmatpontig va
ló szárításának technológiájával molekula
szita töltetű adszorpciós oszlopokon, ki
dolgozta az ilyenek működésére, méretnö
velésére alkalmazható modellszabályt. 
1970-ben megbízást kapott az intézet terv
csoportjának vezetésére. Már ekkor kitűnt 
jó szervező és kapcsolattartó képességével.

1975-80 között a Budapesti Műszaki 
Egyetem Mezőgazdasági Kémiai Techno
lógia Tanszékén dolgozott, mint tanárse
géd, majd adjunktus. Két területen folyta
tott kutatómunkát: ércek mikrobiológiai 
kilúgzása hazai baktériumtörzsekkel, cel
lulóz enzimatikus hidrolízise glukóz előál
lítására. Az egyetemen töltött évek alatt 
műszaki doktori címet szerzett.

1980-ban visszatért az olajiparba, a 
NAKI utódszervezetéhez, a Magyar 
Szénhidrogénipari Kutató-Fejlesztő Inté
zethez. Ott előbb a Kutatásszervezési Fő
osztály helyettes vezetője, majd vezetője 
lett. Irányította az intézet vállalkozási, 
marketing, iparjogvédelmi, információs, 
közgazdasági elemző, valamint terv- és 
statisztikai tevékenységét. E sokirányú, fe
lelősségteljes feladatok ellátása mellett ak
tívan részt vállalt az intézet kutatási-fej
lesztési munkájában. 1989-ben feldolgozó- 
ipari tudományos igazgatóhelyettessé ne
vezték ki. Tevékenységi köre kiterjedt kő
olaj-feldolgozóipari technológiai, korrózi
ós és környezetvédelmi, kenőanyagfej
lesztési, analitikai és minőségellenőrzési, 
petrolkémiai és vegyipari, eszközfejleszté
si és kísérleti gyártási kutatások, feladatok 
irányítására és részben végrehajtására.

1990 óta -  sikeres pályázata eredménye
képpen -  az OLAJTERV Rt. vezérigazga
tója. Vezetése alatt az OLAJTERV Rt. Kö- 
zép-Kelet-Európa egyik legkorszerűbb

műszaki tervező és engineering cégévé fej
lődött. 1993-ban bevezették azt a világ- 
színvonalú számítógépes Komplex Létesít
ménytervező Rendszert (KLTR), amely 
egyedülálló a térségben. 1995-ben az 
OLAJTERV -  a tervező, engineering válla
latok közül elsőnek -  megszerezte az ISO 
9001 szerinti nemzetközi minőségi tanúsít
ványt. A KLTR és a minőségbiztosítási 
rendszer követelményeit kielégítve fejlesz
tették ki és vezették be a társaságnál az 
projektszervezési elven alapuló működési 
rendszert. Ez a hármas pillér alapozta meg 
az OLAJTERV jelenlegi stabilitását és eu
rópai színvonalú működőképességét.

Pap Géza 1992-ben Eötvös-díjat, a 
FEANI-tóI Euromérnöki diplomát, 1996- 
ban Gábor Dénes díjat kapott. Tagja, el
nökségi tagja, tisztségviselője számos mű
szaki és tudományos egyesületnek, szövet
ségnek. Publikációi: 11 folyóiratcikk, 21 
előadás, 1 egyetemi jegyzet, 1 műszaki 
doktori értekezés.

Előadásában első mérnöki munkájáról, 
földgázok szárításáról beszélt hazai mole
kulaszűrővel. Ezt az adszorbenst a Szerencs 
környéki, zömében klinoptilolitból álló rio- 
littufából a NAKI-ban fejlesztették ki és 
szabadalmaztatták Klinosorb márkanéven. 
Ezek egyik tagja, a Klinosorb-4 alkalmas
nak bizonyult répcelaki széhidrogén-tar- 
talmú szén-dioxid szárítására -76°C har
matpontig, bár egy ilyen gáz szárítása mole
kulaméreti okokból elvileg is igen nehéz 
feladat. Az alkalmazástechnikai kísérletek
hez speciális, nagynyomású adszorpciós be
rendezést fejlesztett ki, amellyel a szárítási 
technológia valamennyi paramétere megha
tározható volt. Az ipari alkalmazás elősegí
tésére kidolgozta az adszorpciós oszlopok 
működésére, méretnövelésére különböző 
geometriai és dinamikai viszonyok között 
alkalmazható modellszabályt.

A másik Erem kitüntetettje, Mándy Ta
más. 1951-ben kapta meg vegyészmérnöki 
oklevelét a Budapesti Műszaki Egyetemen, 
a szervetlen kémia szakon. Első munkahelye 
a Varga professzor által 50 éve alapított 
Nagynyomású Kísérleti Intézet volt, és 
egész szakmai pályafutása -  7 éves műegye
temi kitérőtől eltekintve -  ehhez az intézet
hez, illetve jogutódjaihoz kötődött, egészen 
az 1990-ben bekövetkezett nyugdíjazásáig.

Kezdetben az Intézet pétfürdői telepének 
laboratóriumában gázok, elsősorban a kő
olajpárlatok átalakításakor képződő könnyű 
szénhidrogének analitikájával, valamint ka
talizátorok műszaki szempontból lényeges 
fizikai-kémiai vizsgálatával foglalkozott.

1952-59 között a BME Ásvány- és 
Földtani Tanszékén működött mint 
tanársegéd. Itt oktatási munkája mellett 
ásványok kristályszerkezetének, továbbá

mkl

ásványelegyek és kőzetek összetételének 
röntgendiffrakciós meghatározásával 
foglalkozott.

A Nagynyomású Kísérleti Intézet buda
pesti részlegéhez visszatérve, az addig fő
ként csak analitikával foglalkozó csoportot 
néhány év alatt széles profilú, a kőolaj-fel
dolgozás mellett vegyipari fejlesztéseket is 
művelő osztállyá építette ki a Csepelen lé
tesített kutatóbázison.

Ehhez az időszakhoz kötődik az a felis
merése, hogy a Tokaji-hegység riolittufájá- 
nak anyaga jeientős részben zeolitból áll, 
és ez megfelelő kémiai kezelés után speci
ális adszorbensként és katalizátorként a 
gyakorlatban széleskörűen alkalmazható. 
Ezen az alapon munkatársaival eljárást 
dolgozott ki szerves folyadékok vízmente
sítésére, szén-dioxidos földgázok szárítá
sára. Vegyipari technológiai munkái közül 
a toluolból, illetve benzoesavból kiinduló 
fenolelőállítás, lutidin fotoklórozása, rici
nusolaj hidrogénezése emelhető ki.

1978-ban a NAKI Százhalombattára köl
tözött, majd 1980-ban beleolvadt az újon
nan szervezett Magyar Szénhidrogénipari 
Kutató-Fejlesztő Intézetbe. Mándy itt a Ka
talitikus Folyamatok Főosztályának vezeté
sére kapott megbízást, és ezt a feladatot lát
ta el 1990-ben bekövetkezett nyugdíjba vo
nulásáig.

Legfontosabb és legeredményesebb tevé
kenységi területe továbbra is a katalizátorku
tatás volt. Foglalkozott kőolajipar (reformá
ló, hidrokrakkoló, kéntelenítő) és vegyipari 
katalizátorok fizikai, fizikokémiai és kémiai 
módszerekkel való minősítésével, öregedé
sükkel, reaktiválásukkal. Ebben nagy hasz
nát vette a műegyetemen elsajátított krisztal- 
lográfiai ismereteinek és gyakorlatának. Kü
lönösen hasznos volt a százhalombattai kata
litikus krakkoló (FCC) üzem katalizátorai
nak összehasonlító értékelése terén végzett 
munkája. A százhalombattai évek alatt szá
mos vegyipari fejlesztésben is tevékeny ré
sze volt (aminok, alkoholok, benzinadalé
kok, gyógyszer-intermedierek stb.).

Tagja volt a MTA Katalízis, valamint 
Kőolaj és Szénkémiai munkabizottságá
nak. Megkapta a Kiváló Feltaláló kitünte
tés arany fokozatát. Publikációi: 44 folyó
iratcikk, 6  könyvfejezet, 8 kongresszusi és 
egyéb kiadvány, 50 tudományos előadás, 
17 megadott szabadalom.

Előadásának címe „Egy Varga-tanítvány 
50 éves szakmai életútja” volt. Ebben pá
lyájának állomásait, fontosabb eredménye
it ismertette, külön hangsúlyozva azt az in
díttatást, amelyet Varga Józseftől kapott, 
amelyhez igyekezett mindvégig hű marad
ni és munkatársainak továbbadni.

A Varga József Műszaki Alkotói Díjban dr. 
Moser Miklós egyetemi tanár részesült. Dr. 
Moser Miklós 1954-ben a Veszprémi Vegy
ipari Egyetemen szerzett vegyészmérnöki 
diplomát. Jelentős ipari gyakorlat után -  me
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lyet a Kőbányai Porcelángyárban és a Csi
szoló és Kőedénygyárban szerzett -  1960 
óta a BME Kémiai Technológia Tanszékén 
dolgozik 1969-től docensi 1978 óta egyete
mi tanári beosztásban. 1974-81 között a Ve
gyészmérnöki Kar gazdasági dékán
helyettese volt. 1966-ban kandidátusi, 1976- 
ban akadémiai doktori fokozatot szerzett.

Oktatómunkáját illetően elsősorban a 
Közlekedésmérnöki Karon folyó kémiai 
technológia és műszaki kémia oktatásának 
volt felelőse: előadásokat tartott, gyakorla
tokat irányított. A Vegyészmérnöki Karon 
új választható tárgyat alakított ki saját ku
tatásai alapján. Részt vett a környezetvé
delmi szakmérnöki szak megszervezésé
ben és oktatásában. Az egyetemen elsőként 
készített jegyzetet a Környezetvédelem 
alapjai címmel, ezt Nívódíjjal tüntették ki. 
1981-ben angol nyelvű monográfiája jelent 
meg „A kerámiák mikrostruktúrája” cím
mel. Továbbfejlesztette a katalizátorhordo
zóként és forgácsolószerszámként használt 
alumínium-oxid és szílicium-karbid kerá
miák mikroszöveti kutatását. Több köny
ve, számtalan cikke és két szabadalma van.

A díjkiosztáson betegsége miatt nem tu
dott megjelenni, így „Vegyészmémökség 
az ezredfordulón -  egy szilikátmérnök 
szemszögéből” című előadása sem hangoz
hatott el. A díjat felépülése után vette át.

Az egyik Varga József Egyetemi Díjban 
(BME) dr. Koczka Béla egyetemi docens 
részesült. Koczka Béla vegyészmérnöki 
oklevelét 1979-ben szerezte a BME Ve
gyészmérnöki Karán. Utána 1982-ig a Fő
városi Sütőipari Vállalatnál dolgozott mű
vezetőként, majd gyárvezető-helyettes
ként. 1995-ig a BME Mezőgazdasági Ké
miai Technológia Tanszék oktatója, tanár
segéd, majd adjunktus. 1995 óta az Általá
nos és Analitikai Tanszék főmérnöke, ill. 
ügyvivő szakértője. 1993-ban egyetemi 
doktori, 1994-ben PhD fokozatot szerzett.

A Vegyészmérnöki Kar oktatómunkájá
ban 1982 óta vesz részt. A Mezőgazdasági 
Kémiai Technológia Tanszéken a „Gyár
tervezés” c. tervezési feladat oktatásában 
témavezetőként egy-egy tervezőcsoport 
munkáját irányította, melynek során ipari 
szakmai tapasztalatait kiválóan tudta hasz
nosítani. Az Általános és Analitikai Kémia 
Tanszéken a gyártervezés oktatása mellett 
bekapcsolódott az „Analitikai kémia I. és 
II”, valamint az „Analitikai kémiai témala
bor és tervezési feladat” c. tárgyak oktatá
sába. 1998-tól a tanszék tanulmányi felelő
se. A Tanszéken feladata a szilárd ömlesz
tett anyagok adagolásával, szállításával, 
keverésével, szilárd-folyadék keverékek 
előállításával kapcsolatos ipari méretű 
technológiák kidolgozása, továbbfejleszté
se, ezen technológiák kivitelezésére alkal
mas berendezések tervezése, fejlesztése, 
technológiai paramétereinek optimalizálá
sa volt. Eredményeit négy megadott szaba

dalom, és ezek megvalósításaként számos 
jelentős eredményt hozó ipari méretű tech
nológia bevezetése jelzi.

Koczka Béla alkotó személyiség, műsza
ki, mérnöki tevékenysége kiemelkedő. Ve
zetője a Kari Mechanikai és az Üvegtech
nikai Műhelynek.

Előadásának címe „Folyamatos üzemű 
berendezések fejlesztése és alkalmazása 
ömlesztett anyagok kezelésére” volt, mely
ben ismertette a szilárd ömlesztett anyagok 
keverésére, folyadékokkal, gáz- ill. gőzhal- 
mazállapotú komponensekkel való inten
zív érintkeztetésére kifejlesztett keverő
rendszert.

A szilárd komponenseket folyamatos, a 
tömeg szerinti adagolóberendezésekkel 
adagolják, amelyek spirálcsigás adagolók
ból, erőmérő cellákra felépített mérlegtartá
lyokból, valamint a tartályokba beépített 
lassú fordulatú kalodás keverőkből állnak. 
Az adagolók vezérlését az elektronikus tar
tálymérleg tömegarányos feszültségjeleit 
felhasználva a folyamatirányító számítógép 
végzi, amely a kívánt tömegáramot frek
venciaváltón keresztül az adagolócsiga for
dulatszámának változtatásával állítja be.

A folyamatos keverőegység 1 -1,5 m hosz- 
szú csőben forgó, közös hajtótengelyre sze
relt, egymással ellentétes menetirányú, nagy 
emelkedésű rugóspirálból áll, melyek közül 
a nagyobb átmérőjű előre, a kisebb átmérő
jű visszafelé szállít. Ily módon az ellentétes 
irányú anyagáramok határfelületén intenzív 
keveredés és megfelelő nyíró hatás érhető 
el, amely utóbbi különösen kedvező folya
dékbevitel esetén. A folyadékkomponense
ket a rendszerbe megfelelő adagolószivaty- 
tyúval, a keverőcső palástján elhelyezett 
nyomásos porlasztókon keresztül viszik be.

A technológiai folyamat irányítását vég
ző PC RS 485-ös soros illesztésű, különbö
ző vezérlési, szabályozási feladatokat ellá
tó modulok, valamint a Windows alatt futó 
Visual basic 3.0 nyelven megírt szoftver 
szintén a tanszéki fejlesztés eredménye.

A másik Varga József Egyetemi Díj 
(VE) kitüntetettje dr. Háncsok Jenő egye
temi docens, aki 1972-ben kapott vegyész- 
mérnök oklevelet a Veszprémi Vegyipari 
Egyetemen. 1974-ben egyetemi doktori, 
később PhD fokozatot szerzett. 1972-től 
napjainkig a Veszprémi Egyetem Ásvány
olaj- és Széntechnológiai Tanszékén dol
gozik. 1999 óta Széchenyi professzori ösz
töndíjas. Az egyetem nappali, levelező és 
posztgraduális képzéseinek keretében elő
adásokat és gyakorlatokat tart, továbbá 
szak-, diploma- és doktori dolgozatok té
mavezetője. Több mint 25 éve magyar 
vegyipari vállalatok, elsősorban a MÓL 
Magyar Olaj- és Gázipari Rt. és jogelődjei 
külső szakértője. Kutatásait főként az új 
összetételű motorhajtóanyagok, szén
hidrogénipari katalitikus eljárások, adalé
kok és felhasználásuk területén végezte.

Több mint negyven nemzetközi konferen
cián és tudományos ülésszakon szerepelt 
előadással. 2  tankönyv, 1 szakkönyv, 12 
könyvrészlet, 2  egyetemi jegyzet, 14 okta
tási segédlet, valamint jelentős számú 
egyéb tudományos előadás és közlemény 
szerzője, ill. társszerzője. Kilenc, az ipar
ban megvalósított magyar, európai és vi
lágszabadalom társszerzője, a Kiváló Fel
találó kitüntetés tulajdonosa (1980). Szak
mai közéleti tevékenysége rendkívül aktív: 
mintegy 13 hazai és nemzetközi tudomá
nyos szervezet, egyesület titkára vagy tag
ja, a biodízel motorhajtóanyagok magyar- 
országi szabványosításának választott el
nöke. Kutató és oktató tevékenységével 
egyaránt hozzájárult a Veszprémi Egyetem 
megbecsülésének erősítéséhez.

A díjátadáskor új szemléletmódban az 
„Otto-motorok korszerű üzemanyagainak 
kifejlesztése” címmel tartott előadást. Eb
ben bemutatta a motorbenzinek, motorola
jok, valamint a motorkonstrukciók fejlesz
tésének elengedhetetlen egységét és köl
csönhatásait. Az üzemanyagfejlesztés főbb 
hajtóerőinek (környezetvédelmi és humán- 
biológiai megfontolások, energiakészletek
kel való takarékosság, fogyasztói igények 
kielégítése) és ezek összefonódásainak is
mertetése után a nagy energiatartalmú és 
környezetbarát motorbenzinek kutatása és 
fejlesztése terén folytatott tevékenységéről 
beszélt. A keverőkomponensek közül hang
súlyozta az izoparaffinok növekvő szere
pét, és vázolta a paraffinok izomerizálása 
területén végzett roppant szerteágazó kuta
tómunkát. Ennek során kiemele a tanszé
ken kifejlesztett „benzoltelítő izomer- 
izálás” (benzol hidrogénezése és a n-paraf- 
finok izomerizálása egy lépésben ugyan
azon a katalizátoron) fokozódó jelentősé
gét. Elmondta, hogy a korszerű motorben
zinek többfunkciós hatású adalékot is tar
talmaznak, amelyek közül ő a tisztító és 
tisztántartó borostyánkősavanhidrid-szár- 
mazékok kifejlesztésével és vizsgálatával 
foglalkozott. A motorolajok kutatása-fej- 
lesztése területén a nagy viszkozitásindexű 
alapolajok előállítására alkalmas katalizá
torcsalád és eljárás kidolgozásában való 
részvételen kívül a detergens-diszpergens 
hatású, hamumentes poliizobutilén- 
borostyánkősavanhidrid-származékok ki- 
fejlesztéséhez és alkalmazástechnikai vizs
gálatához járult hozzá alkotó módon. En
nek keretében ismert adalékszerkezetek 
előállítására új, alapanyag- és energiataka
rékos, továbbá környezetbarát eljárásokat 
dolgoztak ki, valamint a korábbiakénál na
gyobb hatékonyságú és originális szerkeze
tű vegyületcsaládokat ismertek fel és állí
tottak elő. Végül összefoglalta a bemutatott 
kutató-fejlesztő tevékenység műszaki, ok
tatási és tudományos eredményeit.

Mándy Tamás
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Polinszky Károly arcképavató ünnepsége a Magyar 
V egyészeti Múzeumban
(Várpalota, 2001. m ájus 18.)

A Magyar Vegyészeti Múzeum történelmi 
arcképcsarnokában ünnepélyesen elhe
lyezték Polinszky Károly (1922-1998) ve
gyészmérnök, akadémikus arcképét. Az 
ünnepségen egykori barátok, munkatársak 
és tanítványok részvétele mellett emlékez
tek meg a magyar vegyészmérnökképzés 
és tudományos kutatás kiemelkedő szerve
zőjéről, a Veszprémi Egyetem alapítójáról, 
a magyar oktatásügy és műszaki felsőokta
tás meghatározó személyiségéről.

Benedek Pál akadémikus, a gyermekko
ri jó  barát és iskolatárs elmondta, hogy a 
belvárosi reáliskolában tett érettségi után 
„Károly lelkesedve kezdett kérdezgetni a 
műegyetemről, a vegyészmérnöki képzés
ről, tanárokról, elfoglaltságról és más ha
sonló fontos dolgokról, mert ő is a mű
egyetemre készült, ugyancsak vegyész
mérnök hallgatónak”.

1944-ben Polinszky Károly meg is sze
rezte vegyészmérnöki oklevelét és kapcso
latuk Varga József tanszékén a háború utá
ni intézeti újjáépítés időszakában folytató
dott. Az újjáépítés Polinszky adjunktus irá
nyítása mellett „ment is annak rendje és 
módja szerint és ... óriási szervezési 
gyakorlat volt”. A sikeres szervezőt ezek 
után megbízták esti vegyipari technikum, 
majd esti műszaki főiskola létesítésével. 
Freund Mihály akadémikus később őt kér
te fel az újonnan alapított Magyar Ásvány
olaj- és Földgázkísérleti Intézet igazgató- 
helyettesi feladatainak ellátására, az Orszá
gos Tervhivatal pedig megbízta a Nehéz
vegyipari Kutató Intézet szervezésével. 
„Amikor az kiderült, hogy nemcsak Mis
kolcon kell második Műegyetemet létesíte
ni, hanem Veszprémben egy harmadikat is,

akkor Zentai Béla a Veszprémi Vegyipari 
Egyetem megszervezésére Polinszky Ká
rolyt javasolta, aki meg is kapta kurátor
ként a megbízást erre a feladatra. Mint is
meretes, ezt a megbízást is teljesítette.” 
Megemlékezésének befejezéséül Benedek 
Pál kiemelte, hogy „a kortársak tudták ró
la, az utókor pedig elismerte, hogy 
Polinszky akadémikust megilleti ez a hely 
a magyar kémikusok Panteonjában”.

Kubinyi Miklós, a BME Vegyészmérnö
ki Kar dékánja emlékeztetett arra, hogy 
Polinszky Károly szakmai pályáját a Mű
szaki Egyetemen kezdte meg és fejezte be. 
Még mint Putnoky professzor tanársegédje 
megszervezte a vegyészmérnök hallgatók 
jegyzet- és könyvkiadását.

Később professzorként részt vett a ve
gyészmérnökképzés reformjának munkála
taiban. A Veszprémi Egyetem után 1963- 
1974 között a Művelődési Minisztérium
ban miniszterhelyettes, majd 1980-ig mi
niszter. Közvetlen irányításával dolgozták 
ki a felsőoktatásban kis változtatásokkal 
máig is alkalmazott felvételi rendszert. Mi
nisztériumi vezetőként is segítette a BME 
fejlesztési terveinek megvalósítását. 1980- 
tól a BME professzora volt a Kémiai Tech
nológia Tanszéken, majd 1981-87 között 
az egyetem rektora. Elősegítette többek 
között az idegen nyelvű képzés megindítá
sát, a továbbképzés különböző formáinak 
fejlesztését, az informatika képzés alapjai
nak kialakítását, a Villamosmérnöki Kar 
korszerű számítógépközpontjának létreho
zását, a Természet és Társadalomtudomá
nyi Kar megalapítását. Előremutató javas
latai és tervezetei közül több a közelmúlt
ban valósult meg. Kubinyi Miklós elmond-

CHEMEXPO 200 1 :1 0  év es  jubileum
(Budapest, 2001. április 3 -6 .)

1993, 1995, 1997 és 1999 után idén ötödik 
alkalommal rendezte meg a HUNGEXPO 
Rt. a Budapesti Vásárközpontban a 
CHEMEXPO Vegyipari Szakkiállítást, a 
vegyipar gyártmányainak és termelő be
rendezéseinek hazai seregszemléjét. Az 
ötödik alkalom, ami 10 évet jelent, még 
„kis jubileum”-nak számít, de szembetűnő
en tükrözi a kezdeményezés életrevalósá
gát és szükségességét.

Méretek, szerkezet, lebonyolítás

A 2001. évi kiállításon 256 kiállító 5 028 m2 
területen állított ki (1. táblázat). Az adatok
ból látható a hazai dominancia, ami termé
szetes, de talán kissé eltúlzottnak mondható. 
Örvendetes viszont a szomszédos országok 
és a hagyományos kereskedelmi partneror
szágok jelenléte, ami a kiállítás vonzáskör
zetét és bizonyos mértékben központi jelle-

mkl

ta, hogy Polinszky Károly nyugállományba 
vonulása után is többször felkereste őt, be
szélgetéseik sokat segítettek a hosszú távú 
elképzelések kialakításában és mindig sze
retettel és hálával fog rá emlékezni.

Marton Gyula, a Veszprémi Egyetem 
Mérnöki Kar dékánja, Polinszky Károly ta
nítványaként személyes emlékeket is idé
zett. 1958 körül a Veszprém környékiek 
alapítójáról „Károly Egyetem”-nek nevez
ték a Vegyipari Egyetemet. 1962-ben pe
dig, hat évvel a forradalom után nem volt 
egyszerű sarkos, kritikus színi előadást be
mutatni. A szervezők kérdésére Polinszky 
Károly visszakérdezett: „Készen vagytok? 
Jó előadás lesz?” Az igenlő válaszra: „Na, 
hát akkor megnézzük, és majd elmondom a 
véleményemet”. Polinszky Károlyra jel
lemző volt, hogy „a jóért mindent elköve
tett és semmiféle gátat nem szabott”. Meg
tanította azt, hogy hogyan kell működtetni 
az egyetemet, az egyetemeket, tanszéke
ket. Ebben a rögös, áldozatkész munkában 
mindig kritikát és önkritikát kell gyakorol
ni. Mindig azt mondta, hogy a dolgokat ki 
kell vitatni, át kell értékelni, de soha a jót 
nem gátolta.

Marton Gyula megemlékezését egy hí
res ember idézetével fejezte be, Saint- 
Exupéry egy könyvfejezetében írta: „A jö
vőnk mérföldköveinek pontos helyét saj
nos nem tudjuk, de hogy mi minden történ
het, azt tudnunk kell”. Polinszky Károly ezt 
nagyon jól tudta.

Polinszky Károly arcképét fia, Polinszky 
András vegyészmérnök leplezte le, majd 
az arcképnél elhelyezték a Magyar Tudo
mányos Akadémia, a Budapesti Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetem és a 
Veszprémi Egyetem koszorúit.

A Magyar Vegyészeti Múzeum 
Polinszky Károly családjának segítségével 
emlékkiállítást állított össze, befejezésül az 
ünnepség résztvevői ezt tekintették meg.

A kiállítás 2001. október 31-ig a múze
um nyitvatartási idejében látogatható.

Próder István

gét tükrözi. Meglepő a Koreai Köztársaság 
vártnál nagyobb mértékű jelenléte. A „hi
ányzó” országok közül több céget hazai kép
viseleti vállalata jelenítette meg a kiállításon.

A kiállítás témacsoportonkénti szerkeze
tét a 2. táblázat szemlélteti. Ebből jól lát
szik a „történelmi” témacsoportok 
(Hungaroplast, Hungarokorr, Hungaro- 
rubber) meghatározó szerepe, ami az átla
gos súlyoknál nagyobb mértékű jelenlétü
ket indokolja. Örvendetes a berendezések, 
gépek, termelő berendezések részarányá
nak előretörése, ami egy eddig hiányzó, de 
különben a legtermészetesebb folyamatok
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1. táblázat

2001. évi kiállítók 
országonkénti megoszlása

Ország Terület,
m2

Kiállítók
száma

Ausztria 216 8
Csehország 60 5
Franciaország 4
Horvát Köztársaság 1
Jugoszlávia 1 61
Kína 1
Koreai Köztársaság 12 1
Lengyelország 48 1
Magyarország 4 377 175
Nagy-Britannia 20 1
Németország 76 30
Olaszország 39 17
Oroszországi
Föderáció 20 1

Románia 8 1
Sváic 16 5
Svédország 1
Szlovákia 120 3
Összesen 5028 256

2 . táblázat
A kiállítás témacsoportonkénti 

megoszlása

Témacsoport Terület,
m2

Kiállítók
száma

Műanyagipar 1 571 96
Vegyipari alapanyagok, 
féltermékek

1 042 32

Korrózióvédelem 917 45
Vegyipari berendezések 947 51
Gumiipar 334 16
Környezetvédelem,
biztonságtechnika

111 9

Engineering, K+F, 
szakirodalom

94 5

Biotechnológia 6 1
Minőségbiztosítás 6 1

egyikének eredménye. A kiállítás sajtó
anyaga szerint, és szerencsére a valóság
ban is ezen a jubileumi kiállításon a tech
nológiáé volt a főszerep: a bemutatott ter
mékek, tárgyak 40%-a került ki ebbó'l a té
makörből. A krónikás csak sajnálni tudja a 
műszeripar távollétét, bár a 2 héttel koráb
ban tartott Labortechnika című kiállítás el
különülten vonultatta fel ezt a nagyon fon
tos háttéripari területet. Említésre méltó vi
szont a biotechnológia megjelenése, bár 
részaránya korántsem felel meg a szakterü
let nemzetközi és hazai szerepének.

És a hiányzók? Érthető okokból lassan el
sorvadt és 2001 -re teljesen megszűnt a 
gyógyszeripar jelenléte, amit eltérő jellege és 
más irányú érdekeltsége magyaráz. Hasonló 
okokból, de leginkább a Budapesti Nemzet
közi Vásáron való szereplés miatt maradt ki 
a kozmetika és a háztartásvegyipar. Szeren
csére van ellenpélda is, a lakkipar, aminek 
cégei a Hungarocoat ellenére szépszámmal 
vettek részt a kiállításon, természetesen kor

rózióvédelmi szerepük miatt. Nagy hiányzó 
volt a magyar olajipar, bár külföldi cégek 
képviselték ezt a területet. A hiányzók közé 
sorolom a hazai innovációs ipart is. Nem sze
repeltek felsőoktatási intézmények sem.

A kiállítás szerkezetét elemezve meg 
kell állapítani, hogy jól érvényesültek a 
háttéripar, a szolgáltatók és az alapanyag- 
gyártók kapcsolatai.

A fenti számok jól igazolják a kiállítás 
méretének fejlődését, ami életképességét, 
létjogosultságát igazolja. A kiállítási terü
let az 1993. évi 4 001 m2-ről 2001-re 5 028 
m2-re, a résztvevők száma 154-ről 256-ra 
nőtt. Sajnos az adatok szerint a látogatók 
szám nem fejlődik kellőképpen, 5 000-ről 
1999-re mindössze csak 5 600 főre nőtt. 
Remélhetőleg 2001. az utólagos elszámo
lásnál rácáfol erre a tendenciára.

Fejlődött a kiállítás kivitelezése: a kiállí
tási területek díszesebbek, tetszetősebbek 
lettek. A kiállított tárgyak területén valami
féle racionalitás érvényesült: megszűnt a 
jelentéktelen vegyipari termékek zsibvá
sárszerű bezsúfolása egy vitrinbe, vagy 
egy kiállítási területre, a kiállított berende
zések viszont hozzáférhetőek voltak. Saj
nos több külföldi kiállító nem készített ma
gyar nyelvű ismertetőt, nem készült fel 
sem szakmailag, sem nyelvileg a kellő 
színvonalú információadásra.

A kiállítást a MACHTECH-hel együtt 
dr. Hegedűs Éva, a Gazdasági Minisztéri
um helyettes államtitkára nyitotta meg, aki 
a magyar ipar, ezen belül a gépipar kiváló 
eredményeit, valamint az innováció fon
tosságát hangsúlyozta megnyitójában.

A kiállítást szakmai fórumok színesítet
ték. A Magyar Kémikusok Egyesülete éle
tében és működésében is jelentős szerepet 
játszó Magyar Korróziós Szövetség 
(HUNKOR) korrózióvédelmi szakmai fó
rumot szervezett a korrózióvédelem kor
szerű anyagai és technológiái témakör
ében. A rendezvényről jelen számunk 302 
oldalán található beszámoló.

A Magyar Vegyipari Szövetség a Német 
Vegyipari Szövetséggel karöltve a hulla
dékgazdálkodás témakörében tartott szak
mai fórumot a műanyag csomagolási hul
ladékok és a növényvédőszerek csomago
lóanyagainak kezelése témakörében.

Néhány szakmai érdekesség

A kiállított és főleg a képviseltetett témák 
közül nehéz bármit is kiemelni, részletes 
ismertetésük pedig terjedelem hiánya miatt 
megoldhatatlan. Ezért csak néhány trendre 
és érdekességre hívjuk fel a figyelmet az 
alábbiakban.

Legjelentősebbnek azt tartjuk, hogy a ki
állításon megjelent az első hazai gyártmányú 
fröccsgép. Eddig a külföldi csodákat állta

körül sokszor csak a rajta gyártott termékek
ből való részesedésért a nagyszámú nézőkö
zönség. A 2001. évi kiállításon megjelent a 
versenyképes hazai termék, ami persze kül
sőleg nem mutatta nagy jelentőségét, de re
méljük, hogy a lassan elsorvadó vegyipari 
gépgyártásunk majdani feltámadásának kez
detét jelenti. Kollektív bemutatóval jelentek 
meg a környezetvédelmi készülékgyártók és 
szolgáltatók. Ne felejtsük el, döntően ez is 
kémiai technológia! Új témákat jelentettek a 
bemutatott termékek és szolgáltatások kö
zött a minőségirányítási és környezetköz
pontú rendszerek kiépítésére vonatkozó 
ajánlatok, valamint az internetes vegyi anya
gok beszerzése. Szép számmal és magas 
színvonalon vonult fel a szolgáltató (elsősor
ban karbantartás) ipar, de hozzájuk kapcso
lódtak a karbantartási segédanyagokat, kor
szerű tömítőanyagokat bemutató cégek is. 
Ez az irányvonal annak a helyes stratégiának 
felismerését jelenti, hogy a hazai, főleg kis- 
és középvállalatok egyelőre még az üzemel
tetés és nem a kapacitásfejlesztés gondjaival 
küzdenek és ezek szervezésében érdekeltek 
inkább. Magas színvonalon jelent meg né
hány biztonságtechnikai szakcég, valamint 
az üzemvitel egyszerűbb berendezéseit szin
tén színvonalasan bemutató gépgyártók is 
(szivattyúk, töltőberendezések).

A kiállításon megjelent a csúcstechnoló
gia is. Neves világcég kiállítási területén le
hetett szakszerű információt és betekintést 
kapni a legkorszerűbb őrlőberendezésekről, 
sőt annak a kriogén irányban (cseppfolyós 
nitrogénnel) való továbbfejlesztéséről. Egy 
svájci cég, sajnos jelentőségéhez képest kis 
érdeklődés mellett mutatta be szintézis au
tomatáját, amihez viszont magyar nyelvű 
magyarázattal nem tudott szolgálni. Világ- 
színvonalat képviselt az a francia cég, 
amely teflonnal impregnált grafitból, illetve 
szilícium-karbidból készült hőátadó beren
dezéseket állított ki és szolgált színvonalas 
szakmai részletezettségű felvilágosítással. 
A kiállított berendezés különleges hőátadó 
képességével hívta fel magára a figyelmet.

A MÓL kivételével jelen voltak a kiállítá
son a magyar vegyipar petrolkémiai zászlós
hajói, kombinátjai. A cégek jó felkészültségű 
és szépszámú szakértőik segítségével színvo
nalas tájékoztatást adtak új gyártmányaikról, 
sőt fejlesztési elképzeléseikről is. Ily módon 
sokban hozzájárultak a kapcsolatok helyes 
irányú fejlesztéséhez. Megjelent és tanulmá
nyozható volt néhány csúcstechnológia, 
vagy világszínvonalú termék, mint például a 
szénszál, a polisztirol, ami biztosan kiváltot
ta a külföldi érdeklődők kíváncsiságát is a 
termékek iránt. Kézzelfoghatók voltak a leg
korszerűbb tömítőanyagok a hazánkban még 
csak kevésbé elterjedt fluorozott műanyagok 
(expandált PTFE). Egyetlen érdekességet 
részleteiben is megemh'tek: egy finn cég által
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kifejlesztett újratölthető flakont. A terméket 
már a két évvel ezelőtti kiállításon is bemu
tatták, de az akkori ideiglenes kísérleti gyár
tás időközben üzemszerűvé vált és a termék 
megjelent a piacon. Steril körülményei miatt 
a gyártók alkalmazását perspektivikusnak 
tartják a gyógyszer- és a kozmetikai iparban.

Értékelés, javaslatok

Egyértelműen megállapítható, hogy a 
CHEMEXPO 2001 mind tartalmában, mind 
lebonyolításában fejlődő tendenciájú és 
egyre jobban betölti funkcióját: információs 
és kereskedelmi fórum szervezését, a szak
ma tájékoztatását és szemléletirányítását a 
nagyközönség részére. Mindezért elismerés 
illeti meg a rendező HUNGEXPO Rt.-t. 
Szerencsés és örvendetes fejlesztési irány a 
technológia, a termelő berendezések felé ta
pasztalható jelentős elmozdulás. A 
MACHTECH-hel való együttlét lehetőséget 
adott a háttériparral való kapcsolatfejlesz
tésre és ennek bemutatására. A megtekint
hető, kézzelfogható kiállítási tárgyak sok
ban elősegítették a nagyközönség informá

ciójának „kemizálását”, sajnos csak ez a 
kétévenkénti egyetlen kiállítás nevezhető e 
fontos cél megvalósítójának.

Hogyan tovább? Véleményünk szerint a 
fejlődés útja mindenképpen a termékpaletta 
szélesítése, a témák, a teljes innovációs lánc 
komplexebb bemutatása. Természetesen 
még tovább kellene bővíteni a palettát a 
technológia irányába és nem ártana, ha itt 
tudnánk a jövőben üdvözölni a neves külföl
di mérnöki cégeket is. Talán a jövőben sike
rül bevonni a hazai kutató-fejlesztő intézmé
nyeket, elsősorban az egyetemeket, de a ha
zai kutató-fejlesztő ipar reprezentánsait is. 
Csak félénken említem meg, hogy a találmá
nyi börze is jól kiegészítené ezt a palettát. 
Célszerű volna a kiállítás mellé még több 
tartalmas szakmai fórumot szervezni. Távoli 
perspektívában felvetődik az országos kémi
ai és vegyipari napok gondolata, ami az 
egész szakma érdeke. Meg kellene próbálni 
a hazai rendezvények ebben az irányban va
ló koncentrálását. 2 0 0 1 -ben például a 
CHEMEXPO-t csak néhány héttel kerülte el 
a Magyar Kémikusok Egyesülete által ren
dezett Nemzetközi Gumiipari Konferencia,

Korrózióvédelmi szakmai fórum
(Budapest, 2001. április 3-6.)

A HUNGEXPO április 3-6. között rendezte 
a CHEMEXPO kiállítást, melynek jelentős 
része volt a korrózióvédelemre szakosodott 
nagy múltra visszatekintő HUN- 
GAROKOR szakkiállítás. A kiállítás szer
vezésében nagy részt vállalt a Magyar Kor
róziós Szövetség, a HUNKOR azáltal, 
hogy a kiállítás szakmai hátterét biztosítot
ta. A HUNKOR segítségére kívánt lenni a 
kiállítóknak abban, hogy termékeiket, illet
ve szolgáltatásaikat minél szélesebb szak
mai körben ismertethessék, ezért szakmai 
fórumot szervezett a kiállítók számára, ahol 
előadásaikban szakmailag is bemutathatták 
kiállított termékeiket, szolgáltatásaikat.

Az előadások teljes ismertetésére nincs 
lehetőség (az előadások rövid összefogla
lóját a HUNKOR nyomtatásban megjelen
teti), így csak azok lényeges vonásait mu
tatjuk be a jelen beszámolóban.

A festéssel történő korrózióvédelem a leg
régebbi védelmi technológia, azonban a fes
tékgyártással és felhordással kapcsolatos 
környezetvédelmi követelmények megnöve
kedése új igényeket támasztott a gyártókkal 
és felhasználókkal szemben. A Tríkkurila 
Coating Kft. eredetileg Finnországban ala
kult, de ma már gyárai az egész világot be
hálózzák. Gyártmányaik széles skálán mo
zognak, mert felölelik a vizes diszperziós-, 
oldószeres-, alapozó, közbenső és fedőfesté
kek széles skáláját, ezen kívül töltőanyago

kat, kitteket és színezőanyagokat, valamint 
oldószereket is gyártanak. Gyártmányaik 
megfelelnek az ISO 9001 minőségbiztosítá
si rendszernek, ill. az ISO 14001 szabványa
inak. Magyarországon nem gyártanak, csak 
forgalmazzák termékeiket.

A kaliforniai AMERON a Keleti pálya
udvar vasszerkezete és egy budapesti via
dukt felújításának munkáját végezte. Ter
mékeik főként epoxi, poliuretán, cink- 
epoxi és polisziloxán kötőanyagúak. Ter
mékeik gyártásánál arra törekednek, hogy 
a felhordásnál a környezetet terhelő szer
ves oldószerek mennyiségét minél alacso
nyabb szinten tartsák.

A Budalakk Kereskedelmi és Festékgyár- 
tó Kft. „régi-új” terméket, a vascsillámos 
festéket mutatta be. Ismert, hogy a régi kor
róziógátló pigmenteket (pl. mínium, 
cinkkromát) egészségkárosító hatásuk miatt 
ki kellett vonni a gyártásból. A vascsillám 
természetes anyag, kémiailag inért, vizes 
szuszpenziója semleges. A vascsillám leme
zes szerkezetű, kemény, visszaveri az UV 
sugarakat és ellenáll az agresszív hatások
nak. Nagy előnye, hogy semleges hatása ré
vén gyakorlatilag bármely kötőanyagba be
dolgozható. Általában nagy acélszerkezetek 
(hidak, tartályok) védelmére használják.

A korrózióvédő bevonatok hatásosságá
nak jelentős tényezője a felületelőkészítés. 
A Felületkémiai Kft. érdekes előadásban

mkl

ami kiválóan beleillett volna a CHEMEXPO 
tematikájába. Lehet, hogy ma még hiányoz
nak az érdekek ebben az irányban?

Végére hagytam azt a gondolatot, hogy a 
jövőben a statisztikai szemlélet helyett a 
kémiai szemléletet kellene jobban érvénye
síteni a kiállítás tematikájában. Ez egyrészt 
azt jelentené, hogy nemcsak a hivatalos sta
tisztikában a vegyiparba sorolt tevékenysé
geket kellene bemutatni a kiállításon, ha
nem a más területeken kémiai technológiá
val dolgozókat is, mint például a mezőgaz
dasági kémia, a kohászat egy része, az épí
tőanyag ipar stb., mert ez mind kémia, illet
ve kémiai technológia és hát természetesen 
háttériparuknak is itt a helye.

És még valami. Egyes források szerint a 
4 193 vegyipari vállalkozásból mindössze 
43 azok száma, amely 300 főnél többet 
foglalkoztat, a vállalkozások 76%-a 11 fő
nél kevesebbet foglalkoztat. A jövő 
Chemexpo-inak talán jobban kellene meg
keresniük ezt a réteget és gondjaik megol
dása szolgálatába kellene állítani ezt a szé
pen izmosodó rendezvényt.

Szekeres Gábor

ismertette a szórókerekes szemcseszórás 
készülékeinek fejlődését, a szemcsék anya
gának és nagyságának (méreteinek) hatását 
a tisztítás hatékonyságára, a korszerű be
rendezések szemcseadagoló, leválasztó, 
osztályozó és levegőszűrő berendezéseit és 
az egyes folyamatok irányítását. A Felület
kémia másik nagy előadása a nagy tömeg
ben végzett gazdaságos sorjátlanítási eljá
rásokat ismertette, külön foglalkozva a ter
mikus sorjátlanítással, a merítő leppeléssel 
és az elektropolírozó, valamint a kémiai 
sorjátlanító eljárással.

A Hennlich Ipartechnika Kft. széles 
gyártási skálát ismertetett, ami a kenéstech
nikát, a fúvókagyártást, az armatúragyár
tást, a tömítőanyag-gyártást, az ipari mérés- 
technikát és az ipari elektronikai berende
zések gyártását ölelte fel. A cég osztrák ere
detű, de ma már Budapesten, Kecskeméten 
és Baján is vannak gyártó részlegei.

A tűzihorganyzásnak viszonylag nagy 
hagyományai vannak Magyarországon. Az 
iparág múltját, jelenlegi helyzetét és várha
tó fejlődési irányát a Tűzihorganyzók Szö
vetsége előadása mutatta be.

A korszerű bevonatok vonatkozásában 
nagyon jelentős szerepe van a rétegvastag
ság-mérésnek. A Nivelco Ipari Elektronika 
Rt. előadása ismertette az általuk forgalma
zott mágneses, örvényáramos, coulo- 
metrikus, bétareflexiós és röntgen-fluo- 
rescens módszereket és készülékeket. A 
szerves és fémbevonatok vastagságának és 
hibahelyeinek kimutatása lényeges minő
ségi és gazdasági kérdés és ez érinti pl. a
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csövek vagy a nyomtatott áramköri furatok 
minőségellenőrzését.

Komoly gondot okoz a hűtővizek keze
lése. A Nalco Kémiai Kft. olyan technoló
giát fejlesztett ki, ami az inhibitor koncent
ráció online mérési rendszere és diagnosz
tikai eszköze. A módszer lényege, hogy a 
természetes vizek háttér fluoreszcenciájá

nak ismeretében olyan inért fluoreszcens 
anyagot dolgoztak ki, amely intenzív, ko
herens egyedülálló hullámhosszú fényt bo
csát ki. Ennek alapján lehet folyamatosan 
mérni az inhibitor koncentrációját és lehet 
azt szabályozni.

Régi probléma a nehézfémtartalmű 
ipari szennyvizek kezelése, különösen a

Az MTA Kémiai Osztály kihelyezett ü lése
(Százhalombatta , 2001. április 24.)

A Richter Gedeon Rt.-nél tavaly tartott ki
helyezett ülés után most Százhalombattán, 
a Mól Rt. Dunai Finomítójában találkoztak 
a Kémiai Osztály tagjai. Az Osztály 
legutóbb a nyolcvanas évek második 
felében ülésezett a finomítóban.
Görög Sándor elnök megnyitója után a 
vendégek meghallgatták a Mól Rt. 
vezetőinek rövid ismertetéseit. Mosonyi 
György vezérigazgató előadásában bemu

tatta a társaságot, kitért a 2 0 0 0 . évi ered
ményekre, a társaság tőzsdei szerep
lésének és terjeszkedési politikájának hát
terére. Molnár István, finomítási igazgató 
értékelte a közép-kelet-curópai térség 
motorhajtóanyag és finomítási helyzetét, 
a Dunai Finomító adottságait, és rámuta
tott a hazai kőolaj-finomítás várható áta
lakításának irányaira. Szalmásné Pécsvári 
Gabriella K+F igazgató a Mól Rt. múlt-

Ünnepi tudom ányos ü lés az MTA Kémiai Tudományok 
Osztálya m egalakulásának 50. évfordulója alkalmából
(Budapest, 2001. m ájus 9.)

Az MTA 2001. évi májusi közgyűléséhez 
kapcsolódóan, megalakulásának 50. évfor
dulója alkalmából az MTA Kémiai Tudomá
nyok Osztálya ünnepi tudományos ülést ren
dezett. Az egész napos ülés előadásai, illetve 
azok kivonatai lehívhatók a Kémiai Tudo
mányok Osztályának honlapjáról 
(www.kfki.hu/”cheminfo/osztalv'). ezért 
azokat beszámolónkban csak tartalmi körük
kel és címeivel ismertetjük, egy-egy jelentő
sebb közérdekű információt kiemelve.

A délelőtt programja „A Kémiai Tudo
mányok Osztálya és a kémia fél évszáza
da” cím és tartalom köré csoportosult. Az 
ülést Holló János, az MTA rendes tagja ve
zette, aki bevezetőjében utalt a kémia és a 
Kémiai Tudományok Osztálya 50 évvel 
ezelőtti megalakulásának jelentőségére.

Ezt követően Glatz Ferenc, az MTA elnö
ke mondott ünnepi köszöntőt. „A modem 
történelem számára elkerülhetetlen a termé
szettudomány és a kémia. Manapság a tudo
mánytörténet is igazolja, hogy a kémia nélkül 
az ember nem tud megmozdulni” szavakkal 
értékelte a szónok a kémia társadalmi jelen
tőségét. Gondolatait a társadalomtudomá
nyoknak az ember és az anyag közötti kap
csolat gondolatának kibővítéséből vezette le. 
Ezt követően áttekintette a század kémiai tu
dományának és vegyiparának főleg politikai 
és gazdaságtörténeti mozgatóit és annak tu
dományos életre gyakorolt hatását. Óva intett 
arra, hogy ne engedjük a tudományba a poli

tikát. Befejezésként elismerően nyilatkozott 
a Kémiai Tudományok Osztályának munká
járól, elismerte annak fontosságát és további 
működéséhez sok sikert kívánt.

Görög Sándor, az MTA rendes tagja, osz
tályelnök , A  Kémiai Tudományok Osztálya: 
múlt, jelen és jövő” című előadásában szám
vetést tartott az osztály múltjáról, jelenéről 
és jövőjéről. A múlt elemzését az MTA-nak 
a Kémiai Osztály megalakulása előtti kémi
kus tagjai részére kifejezett tiszteletadással 
kezdte. Részletesen ismertette a Kémiai Tu
dományok Osztálya megalakulásának ese
ményeit, indítékait, név szerint is bemutatva 
az alapítókat, akik közül sajnos már senki 
sincs az élők sorában. Ezt követte táblázatos 
összefoglalásban és ciklusonkénti bontásban 
az osztály fejlődéséről, változásairól szóló 
ismertetés. Az előadó az osztály jelenét a ta
gok névsorának és az osztály bizottságainak 
táblázatos formában való bemutatásával is
mertette. Az osztály területén a tényleges tu
dományos élet jelenleg 49 munkabizottság
ban folyik. A jól áttekinthető és értékelhető 
táblázatok bemutatása után az előadó felve
tette a szerinte nem éppen ünnepi kérdést: 
„Kik vagyunk, honnan jöttünk és mi a dol
gunk a világban?” Az első kérdésre bemutat
ta az osztály tagjainak névsorát ciklusonkén
ti bontásban. E gazdag illusztrációból és ol
vasóink szíves tájékoztatására az osztályt a 
2001. május 7-i tagválasztást követően alko
tó akadémikusok névsorát az alábbiakban

nagy hangsúlyt kapott környezetvédelmi 
követelmények szigorodásával. A 
Tensidchem Kft. olyan anyagokat dolgozott 
ki, amelyek egyrészt lényegesen rosszab
bul oldódó csapadékot alkotnak a nehézfé
mekkel, másrészt olyan flokulálószert, ami 
folyékony ioncserélőt is tartalmaz.

v-x-y

beli és jövőbeli üzemanyag fejlesztéséről 
és az üzemanyag adalékolásról beszélt. 
Az előadásokat kérdés-válasz panelek 
követték.
A szakmai program üzemlátogatással foly
tatódott. Ennek keretében a vendégek 
megtekinthették a finomító katalitikus 
krakkolóját és még épülő, de ez évben 
üzembe helyezendő késleltetett kok
szolóját, illetve motorkísérleti laboratóri
umát.
Az Osztály százhalombattai találkozója 
zárt üléssel fejeződött be.

RL

közöljük: Bartók Mihály, Beck Mihály, Be
nedek Pál, Bérezés Tibor, Blaskó Gábor, 
Dékány Imre, Farkas József, Fonyó Zsolt, 
Gál Sándor, Görög Sándor osztályelnök, 
Gyarmati István, Hargittai István, Holló Já
nos, Hollósi Miklós, Inczédy János, Joó Fe
renc, Kálmán Alajos, Kőrös Endre, Lempert 
Károly, Lipták András, Markó László, Már
ta Ferenc, Medzihradszky Kálmán, Nagy 
Ferenc, Náray-Szabó Gábor, Orbán Miklós 
osztályelnök-helyettes, Pálinkás Gábor, 
Penke Bolond, Pungor Ernő, Sohár Pál, 
Solymosi Frigyes, Szabadváry Ferenc, 
Szántay Csaba, Tétényi Pál, Tóth Klára, Tő
ke László, Vértes Attila. A közelmúltban 
hunyt el \Burger Kálmán| (1929-2000), és 
IFodor Gábor]( 1915-2000).

A további kérdésekre adott válaszból az 
alábbiakban közlünk néhány érdekesebb in
formációt. A „Kik vagyunk?” és „Honnan 
jöttünk?” kérdésekre viszonylag egyszerű a 
válasz. Az Osztály tagjainak nagy többsége 
aktív vagy nyugdíjas egyetemi tanár, akik 
nagyobb részt budapestiek, kb. egyenlő 
arányban tartoznak a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetemhez, az Eötvös 
Loránd Tudományegyetemhez, valamint vi
déki ill. vidéki központú egyetemekhez (DE, 
SZTE, VE, Szt. István Egyetem). A Kémiai 
Kutatóközpontban és az iparban dolgozó 
akadémikusok is szorosan kötődtek vagy 
kötődnek az egyetemi oktatáshoz. A frissen 
megválasztott öt levelező tagunk között há
rom vidéki is van. így vidéki akadémikusok 
száma a korábbi, irreálisan kevés hatról ki
lencre emelkedett. Az osztály átlag életkora 
a kezdeti 50-ről a legutóbbi választások nél
kül megközelítette volna a 70 évet. Az ősz-
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tálytagok kémián belüli szakterületi megosz
lását tekintve megállapítható, hogy a legtöbb 
tag a Fizikai-kémiai és Szervetlen Kémiai 
Bizottság területén dolgozik, valamivel ke
vesebben a Szerves és Bioorganikus Kémiai 
Bizottság területén. Hagyományosan erős az 
osztályon az analitikai kémia, de megfelelő 
az élelmiszerkémia, a műszaki kémia, a ra
diokémia és az újnak mondható diszciplínák 
közül az anyagtudomány képviselete is.

A „Mi dolgunk a világon?” kérdésre az 
előadó az MTA alapszabályából idézve 
adott választ az alábbiak szerint:
• „figyelemmel kíséri, segíti és értékeli a 

tudományágazat körében folyó tudomá
nyos tevékenységet,

• számon tartja a tudományágazat tudomá
nyos kutatóhelyeit, egyetemi és más tu
dományos műhelyeit, továbbá az azokon 
kívül működő kutatókat,

• kapcsolatot tart a tudományágazatba tar
tozó tudományos társaságokkal,

• tudományos üléseket szervez,
• állást foglal ... tudományos, tudomány- 

politikai, kutatásszervezési és személyi 
kérdésekben, véleményt nyilvánít az ... 
akadémiai kutatóintézetek és támogatott 
kutatóhelyek tevékenységéről...,

• ellátja az MTA doktora tudományos cím 
odaítélése tárgyában ... rá háruló felada
tokat...,

• véleményt nyilvánít az erőforrások el
osztásának a tudományágazatot érintő 
ügyeiben, ellátja a nyilvántartásával, fel
függesztésével, lemondásával kapcsola
tos ráháruló feladatokat.”

A magyar vegyipar termelésének több mint 
%-ét adó vállalatok általános szakmai érde
keiknek képviseletét 1990-től a Magyar 
Vegyipari Szövetségre (MAVESZ) bízták. A 
MAVESZ -  mint ismeretes -  összetett szer
vezet, amelynek integrált részei a Magyar 
Műanyagipari Szövetség, a Magyar Kozme
tikai, Mosó- és Tisztítószeripari Szövetség, a 
Növényvédőszer Ipari Szakmai Szövetség 
és a Műanyag Csőgyártók Szövetsége.

Néhány közérdekű információ

A Szövetség 2001. május 3-án tartotta éves 
közgyűlését. Ennek nem nyilvános részéről 
nem adtak ki hivatalos tájékoztatást, ezért 
nem tudunk az ott elhangzottakról beszá
molni, de gondoljuk, hogy ez különben sem 
számítana közérdeklődésre. Közérdeklődés
re számíthatnak viszont a sajtótájékoztató 
során kézhez vett anyagokból kiválasztott 
és vegyiparunkra nagyon is jellemző infor
mációk, amelyeket az alábbiakban adunk 
közre.

Kihangsúlyozta, hogy az Osztály nagy je
lentőséget tulajdonít a kémia területén dol
gozó tudományos egyesületekkel, társasá
gokkal, elsősorban a Magyar Kémikusok 
Egyesületével és más egyesületekkel való 
kapcsolattartásnak. Ennek a kérdésnek né
hány héttel ezelőtt egy osztályülésen külön 
napirendi pontot szentelt.

A jövőt illetően az előadó a 
köztestületiség gyakorlását emelte ki. A ma
gyar kémiának a jövőt illetően alkalmazkod
ni kell a nemzetközi trendekhez. Szót emelt 
a kémiának az élettelen természettudomá
nyok közé való besorolása ellen. Befejezésül 
az előadó annak a meggyőződésének adott 
hangot, hogy az 50 éves eredményes munka 
után minden nehézség ellenére sikerült meg
vetni az újabb 50 éves fejlődés alapjait.

Hargittai István, az MTA rendes tagja „A 
molekulák útra kelnek: a kémiai kutatások 
elmúlt 50 évének eredményeiből” című 
előadásából nehéz bármit is kiemelni és 
összefoglalni. Az előadás nagyvonalúan, 
mély tudományos megalapozottsággal te
kintete át a világban az utolsó 50 év kémiai 
kutatásának trendvonalait, kiemelkedő 
eredményeit és paradigmaváltásait. Az elő
adó azzal a gondolattal fejezte be előadását, 
hogy mivel a kémia társadalmi megítélése 
rossz, a mi felelősségünk, hogy az egész 
társadalom belássa a kémia jelentőségét. 
„Ehhez népszerűbb nyelvre kell lefordítani 
mondanivalónkat” -  fejezte be előadását.

A délelőtti program utolsó előadását Kő
rös Endre, az MTA rendes tagja „Honnan és 
merre: a kémiai kutatások fél évszázada”

Júniustól teljes jogú CEFIC tagság

A szervezet 4 évvel ezelőtt „lépésváltó” 
programot hirdetett meg. A tagvállalatok 
által egyhangúlag támogatott kezdeménye
zés az ágazat uniós felkészülésének előse
gítését, és az európai szövetségi érdekvé
delmi modell megvalósítását tűzte ki célul.

A vegyipari vállalatok vezetőinek 
záróértékelése szerint a program elérte cél
ját. A MAVESZ nemzetközi mércével mér
ve is korszerű ágazati érdekképviseletté 
vált. A különböző kormányzati szervekkel 
kötött együttműködési megállapodásai és 
azok megvalósításának gyakorlata mások
nak is példát mutat.

A Szövetség, amely eddig társult tagként 
vett részt az Európai Vegyipari Tanács 
(CEFIC) munkájában, júniustól várhatóan 
a szervezet teljes jogú tagja lesz.

Privatizáció

A vegyipar privatizációja -  az új tulajdono
si szerkezet kialakulása -  több lépcsőben

címmel tartotta. A heroikus feladatot megol
dó előadás alig több mint fél órában mutatta 
be és repülte át szakterületenkénti bontásban 
a hazai kémiai kutatást és emelte ki azok 
eredményeit. Az előadás összefoglalása le
hetetlen, bármi kiemelése értelmetlen volna.

Az ünnepi ülésszak délutáni előadásai 
„A 21. század kémiája a környezet szolgá
latában” összefoglaló címet kapták és tar
talmilag e köré csoportosult. Sajnos terje
delem hiányában ezeket még vázlatosan 
sem tudjuk ismertetni, ezért a bevezetésben 
említett internetes megközelítésre utalunk. 
Olvasóink érdeklődésének felkeltése céljá
ból azonban közöljük az előadások címeit: 

Horváth István Tamás, az MTA doktora: 
Zöldkémia: A környezetszennyezés mole
kuláris megelőzése

Hlavay József, a kémiai tudomány dok
tora: A környezettudományi kutatások sze
repe hazánk környezeti állapotának megis
merésében és javításában 

Kiricsi Imre, a kémiai tudomány dokto
ra: Környezeti kémia a mikro-, mező- és 
nanopórusos anyagok tükrében 

Szépvölgyi János, az MTA doktora: Kör
nyezeti kémia -  feladatok és lehetőségek 

Zsuga Miklós, a kémiai tudomány dok
tora: Műanyagok és a környezet 

Kromek Sándor, középiskolai tanár: 
„Zöldkémia” a középiskolában az elmúlt 
évtizedben és oktatásának lehetőségei.

A délutáni előadásokat Orbán Miklós, az 
MTA levelező tagja, osztályelnök-helyet- 
tes vezette le.

Sz. G.

ment végbe, és 1998. végére gyakorlatilag 
befejeződött. Az állami tulajdon részará
nya 1999-ben már csak 12% volt. Mind
össze néhány stratégiainak tekintett szakte
rületen (kőolaj-feldolgozás, gyógyszer- 
ipar) maradt fenn állami tulajdonrész. A 
külföldi tőke aránya a vegyiparban 58%. 
Ez magasabb az ipari átlagnál (és megkö
zelíti a feldolgozóipari átlagot.) Részletes 
adatokat az I. táblázat tartalmaz.

1. táblázat

A vegyipari vállalatok 
tulajdonosi szerkezete

Tulajdonosi szerkezet 1992 1999
Állami tulajdon 77,8 12,1
Külföldi befektetők 8,2 57,5 l
Belföldi befektetők 7,8 21,3 !
Egyéb (önkormányzatok stb.) 6,2 9,1 i

Környezetvédelem, munkabiztonság

A magyar vegyipar 1991-ben csatlakozott a 
Felelős Gondoskodás (Responsible Care) 
programjához. A kizárólag a vegyiparhoz 
kapcsolódó kezdeményezés 1984-ben indult 
Kanadában és mára elismertté vált világszer-

A Magyar Vegyipari Szövetség (MAVESZ) 2001. évi közgyűlése
(Budapest, 2001. m ájus 3.)
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te. A hazai sajátosságokat figyelembe vevő 
nemzeti Felelős Gondoskodás program 
irányelveket fogalmaz meg a termékek teljes 
életciklusának elemzésén alapuló szemlélet 
és döntéshozatali folyamat kialakítására és 
fejlesztésére, az ismeretekhez való jog elvé
nek érvényesítésére. A Magyar Vegyipari 
Szövetség tagvállalatainak 94%-a csatlako
zott eddig a programhoz. A vegyipari válla
latok vezetői által aláírt környezetpolitikai 
nyilatkozat gyakorlati megvalósítását a 
MAVESZ folyamatosan figyelemmel kíséri.

A magyar vegyiparban is általánossá vált, 
hogy a vezetés a környezetvédelmi követel
mények érvényesítésével határozza meg a 
vállalat politikáját, programját, egész tevé
kenységét. Figyelemre méltó gyorsasággal 
folyik az ISO 14001 szabvány szerinti kör
nyezetközpontú irányítási rendszerek kiépí
tése és működtetése. A 2000. év végéig a 
vegyipari termékek 80%-át ilyen rendszert 
működtető gazdálkodók állították elő.

A program beindítása óta végzett felmé
rések azt mutatják, hogy a vegyipar környe
zetvédelmi. biztonságtechnikai és egészség- 
védelmi teljesítménye folyamatosan javult.

A levegőbe kibocsátott szennyező anya
gok mennyisége harmadára-ötödére csök
kent az elmúlt tíz év alatt. A vegyipar 
1996-ban kevesebb, mint 1%-át adta az or
szágos összes S 0 2, NOx, CO és por kibo
csátásnak egyaránt (2. táblázat).

A vegyipari baleseti, foglalkozás megbe
tegedési statisztikánk kedvezőbb képet 
mutat az európai átlagnál (3. táblázat).

A plenáris ülés

A már kialakult szokás szerint a nem nyil
vános közgyűlést a nyilvános plenáris ülés 
követte, amelyek témái ebben az évben is a 
kémia és a vegyipar közérdekű kérdései 
közül kerültek ki.

Az ülést Várhegyi Miklós, a MAVESZ 
elnöke nyitotta meg, aki üdvözölte a Szö
vetségbe tömörült vállalatok jelenlévő kép
viselőit, és a néhány meghívott vendéget.

A plenáris ülés első előadását Pálinkás Jó
zsef, az Oktatási Minisztérium politikai ál
lamtitkára helyett dr. Szabó Gábor államtit

kár-helyettes tartotta „A Széchenyi Terv és a 
szellemi infrastruktúra fejlesztése (oktatás, 
K+F)” címmel. Az előadó bevezetőjében ki
jelentette, hogy mindkét tevékenység jelen
tős része a gazdasági potenciálnak. Az okta
tás kiemelkedő fontosságát a fokozódó globa
lizációval indokolta, amelynek során egyre 
inkább a jól képzett munkaerőt értékeli a pi
ac (példaként azt említette, hogy Skandiná
viában az új diplomások munkaszerzési ide
je mindössze 1-2 hónap, míg Spanyolor
szágban 1 év). Magyarországnak az a célja, 
hogy a képzés színvonalának és volumené
nek növelésével stabilizálja a munkaerőpia
cot és, hogy 2006-ra a felsőfokú végzettsé
gűek részaránya elérje a korcsoportjuk lét
számának 50%-át. Ez jelenleg az EU átlaga 
feletti érték. A célkitűzés ötszörös mennyisé
gi növekedést és számokkal ki nem fejezhe
tő színvonal növekedést jelent. Ehhez még 
figyelembe kell venni azt is, hogy az egyete
meken megszerzett tudás 5 év után elévül, 
amit meg kell újítani. A célkitűzések elérésé
hez mély elméleti hátteret és azt a gyakorla
ti képzést kell adni a hallgatóknak, amit az 
ipar mindenkor elvár. Szembe kell nézni az
zal a veszéllyel, amit a rosszul becsült jöve
delemarányok jelentenek a beiskolázásnál.

Az előadó előadása második részében a 
kutatásfejlesztés problémáival foglalkozott, 
aminek terén Magyarország nemzeti jöve
delméből erre a célra fordított költség rész
arányát tekintve jelenleg csak az EU átlag 
fele körüli értéket mutatja fel. Ez a mérő
szám azonban az USA-hoz és Japánhoz vi
szonyítva 4-6-szoros lemaradást jelent. A 
témakör alapproblémája a ráfordítások 
nem-megfelelő hasznosítása, ami összefügg 
a ráfordítások forrásával. Legjobb eredmé
nyeket Finnországban értek el, ahol a költ
ségvetési ráfordítás mindössze 30%, míg 
Magyarországon a 60%-ot érte el. Az állam 
nem vonulhat és nem is vonul ki az alapku
tatás finanszírozásából, ezért 2 0 0 2 -ig két
szeresére nő az OTKA támogatása. A ma
gánszféra mozgósítására a Széchenyi Terv 
hivatott, amelynek jelentős részét az Oktatá
si Minisztérium koordinálja [ez utóbbiról a 
Magyar Kémikusok Lapja korábban beszá
molt: Magy. Kém. Lapja 56, 158 (2001)].

A vegyiparban levegőbe bocsátott 
szennyező anyagok mennyiségének alakulása (tonna/év)

2. táblázat

1988 1990 1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999
s o . 19,349 13,115 10,787 4,675 7,920 3,421 3,850 4,739 2,631cT 13,818 13,851 4,212 5,013 6,342 2,539 2,620 2,810 2,666
CO 13,830 9,094 9,183 5,986 5,257 4.030 6,120 7,459 6,450
Por 7,594 5,812 2,551 1,936 1,527 1,160 1,096 1,018 734
VOC 2,910 2,609 2,008

3. táblázat

Balesetből származó munkaidő-kiesés gyakorisága a vegyiparban

1996 1997 1998 1999
1 millió munkaórára eső balesetek száma 8,16 6,7 7,49 7,42

Ezt követően Wilfried Sahm úr, a Német 
Vegyipari Szövetség vezérigazgatója „Ho
gyan segíti a Német Vegyipari Szövetség a 
szakmai oktatást?” címmel azokról az akci
ókról számolt be, amit a szövetség a kémi
ai oktatás terén tapasztalható hiányosságok, 
problémák felszámolása céljából végzett, 
illetve végez. Németországban úgyszintén 
egyre jelentősebb lett az agyelszívás, kevés 
a külföldről betelepülő képzett szakember, 
nincs elég jelentkező a műszaki és így a ve
gyészmérnöki szakokra (vegyészekből pél
dául 2003-ban 2000-hez képest 1 000 fővel 
kevesebb végez). További problémák: 
csökken a kémiaoktatás színvonala és volu
mene, a középiskolákból hiányzik a kísérle
tes oktatás, túlzottan bürokratikus az elhe
lyezkedés (majdnem valamennyi posztra 
akadémiai szintű képzettségű szakembert 
igényelnek). Ezeknek a megszüntetésére a 
Szövetség az alábbi akciókat indította:
-  ösztöndíjakkal jelentős anyagi segítséget 

adnak a rászorulóknak. Évente mintegy 
4 000 fő részesedik a Szövetség ösztön
díjában;

-  az állások nagy részénél lecsökkentették 
az akadémiai szint követelményét;

-  elérték, hogy a kémiai oktatás a középis
kolákban rugalmasabbá és gyakorlatra 
orientáltabbá váljék;

-  elősegítik a kémiaoktatás színvonalának 
gyakorlatiassá válásának folyamatát érté
kes és költséges kiadványokkal, doku
mentációs anyagokkal, kísérleti progra
mokkal, amivel ellátják a középiskolákat.

Az előadás után került sor a közgyűlés 
kedves színfoltjára, a „2 1 . század vegyipa
ráért” kitüntetés átadására. Az emlékérem
mel ezúttal Szalay Lászlót, a Tiszamenti 
Vegyiművek nyugállományú vezérigazga
tóját, a MAVESZ első elnökét tüntették ki 
az alábbi indoklás alapján.

Szalay László a Veszprémi Vegyipari 
Egyetem Kémiai Technológia Szakán 
1956-ban vegyészmérnöki, majd a Buda
pesti Közgazdaságtudományi Egyetem 
Ipari Szakán 1968-ban mérnök-közgaz
dász diplomát szerzett.

Pályakezdő mérnökként került a 
Tiszamenti Vegyiművekhez 1956-ban, és 
onnan vonult nyugdíjba 41 évvel később,
1997-ben. A vállalatnál már végigjárta a 
szakmai utat a műszakos művezetői beosz
tástól a műszaki igazgatóságig, amikor
1979-ben a cég vezérigazgatójává válasz
tották.

Jelentős része van abban, hogy a 
Tiszamenti Vegyiművek diverzifikáltán 
fejlesztett, a mindenkori gazdasági kihívá
sokra kitűnő válaszokat adó vállalattá vált. 
A magyar mezőgazdaság korábbi igényei
hez igazodó foszforműtrágya-gyártás mel
lett, a vállalat otthont adott az alumínium- 
kohászathoz nélkülözhetetlen kriolitgyár- 
tásnak is. A finomvegyipar is „polgárjo
got” nyert a vegyiműveknél. Az ICl-jal lét
rejött kooperációban minden piacon ver-
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senyképes pigmentgyártást valósítottak 
meg, és a cég volt a magyar úttörője a szin
tetikus mosószergyártás modern hőpor- 
lasztásos eljárásának is.

Szalay Lászlót több kormánykitüntetés 
után, a kriolit-, a mosószer-technológiai és 
termékfejlesztésekért 1988-ban Eötvös 
Loránd díjjal tüntették ki.

Tevékenyen vett részt a vállalat üzlet
ágankénti privatizációjában. A kiemelkedő 
vállalati karrier ellenére, nem csak az üzem 
falai között élte szakmai életét. A nagyobb 
szakmai közösségeknek mindig olyan osz
lopa volt, akire számítani lehetett. Azzal a 
ritka adottsággal rendelkező ember ma is,

Ez év május 3-án Stumpf István kancellá
riaminiszter, Philippe Besse és Patríck 
Chocat, a CHINOIN távozó, illetve hivatal
ba lépő vezérigazgatói ünnepélyes körül
mények között átadták rendeltetésére az új 
kémiai kutatási épületet, vagyis új korszerű 
laboratóriumokkal bővült a CHINOIN.

Amikorra ezek a sorok napvilágot látnak, 
bizonyára feledésbe merülnek a nyomtatott 
és elektronikus médiában megjelent szép 
szavak, amelyek ennek az ünnepélyes alka
lomnak gazdasági és politikai jelentőségét 
méltatták, ezért nem árt megismételni azo
kat. Mindenekelőtt azt kell felismerni, hogy 
a cég régi laboratóriumok felújítása helyett 
teljesen új kutatóközpontot épített Újpes
ten. A magyar szakemberek megbecsülését 
jelenti ez a vállalatcsoporton belül, másfe
lől azt a szándékot tükrözi, hogy a közpon
ti kutatás-fejlesztés hosszútávon számít a 
magyar vegyészek gyakorlati munkájára.

Jelentős ez az esemény a kutatóhálózat 
fejlesztése szempontjából Magyarországon 
is. A rendszerváltozás óta csak csökkent a 
magyar vegyipar kutatási kapacitása, több 
kutatóintézet teljes megszűnése, a vállalati 
kutatás anyagi nehézségei miatt. Hosszú 
idő után ez az első jelentős új kutatási ka
pacitás, ami a vegyiparban épült.

A politikai jelentőség mellett rá kell mu
tatni az esemény műszaki-tudományos fon
tosságára is, térségünk legkorszerűbb kuta
tóhelye kezdte meg minden bizonnyal ered
ményes működését.

Az átadott laboratóriumi épületben a fel
fedező kutatás (a cég stratégiájának megfe
lelő új molekulák előállítása), preklinikai 
fejlesztés (a kiválasztott eredeti molekulák 
szintézis útjának meghatározása, méretnö
velés, a gyárthatóság, a környezetvédelem, 
a biztonsági, a gazdasági szempontok fi
gyelembe vételével) és a kémiai fejlesztés 
(gyártó eljárássá való fejlesztés) laboratóri
umait helyezték el.

akinek egyértelmű állásfoglalásai ellenére 
nem ismerjük haragosait vagy ellenségeit. 
Konszenzusteremtő képessége közmondá
sos.

A közgyűlés következő eseményeként 
Pongorné ár. Csákvári Marianne, a Gaz
dasági Minisztérium helyettes államtitkára 
és Várhegyi Miklós, a MAVESZ elnöke 
együttműködési megállapodást írtak alá. 
Ennek kapcsán dr. Csákvári Marienne he
lyettes államtitkár ismertette az ipar kiváló 
eredményeit, valamint a Széchenyi Tervre 
hívta el a figyelmet. Ebben ugyan a vegy
iparnak nincs célzott programja, de háttér
iparként lehetősége van a bekapcsolódásra.

Az épület 3 szintes (lásd fotó), melyből 
a földszinten és az első emeleten a labora
tóriumok -  szintenként 12 szintetikus labo
ratórium és a hozzájuk tartozó műszeres 
helyiségek -  helyezkednek el, a harmadik 
szinten a kiszolgáló légtechnikai, épületgé
pészeti berendezések, raktárak vannak. A 
földszinten még közös vegyszer- ill. oldó
szerraktárakat, öltözőket is kialakítottak. 
Ezen kívül még szintenként irodák, kisebb 
raktárak, közös helyiségek találhatók.

Az épületben 72 fő számára alakítottak 
ki munkahelyet.

A beépített alapterület 1 427 m2, a föld
szint hasznos alapterülete 1 300 m2, ebből 
laboratórium 561 m2, az első emelet hasz
nos alapterülete 1 271 m2, ebből laborató
rium 6 6 8  m2.

Az épület alaprajzi elrendezése a korszerű
ség és a célszerűség szempontjainak figye
lembe vételével fülkés jellegű, ami azt jelenti, 
hogy az egyes kisméretű helyiségeket a cél
nak megfelelően, egymástól különböző épü
letgépészeti és alaprajzi megoldásokkal alakí
tották ki. Az egész épület légkondicionált, az 
egyes laboratóriumi munkahelyek hasonló
képpen azok, a fülkék olyan automatikus lég
elszívókkal vannak ellátva, ami a légsebessé
get az igénybevétel szerint szabályozza. A 
mosogatók is elszívókkal vannak ellátva, se 
szeri, se száma a biztonságtechnikai berende
zéseknek (zuhanyok, sprinklerek stb.). Az 
egyes laboratóriumokban ablakokkal elvá-

A napirend keretében Bondár László, a 
MAVESZ főtitkára a szerződés tartalmát 
ismertette. Eszerint a Minisztérium igényli 
és igénybe veszi a munkája során felvető
dő problémák, dokumentumok szakmai 
véleményezését, amelynek belső szabályo
zását a megállapodás részletezi. A megál
lapodás értelmében a Szövetség segítséget 
nyújt ahhoz, hogy a Minisztérium a leg
jobb szakmai megoldásokat tudja megva
lósítani. A Minisztérium a Széchenyi Terv 
koordinálása során valamennyi területhez 
tartozó programot, szabályozást egyeztet a 
Szövetséggel.

Sz. G.

lasztott légkondicionált tartózkodóhelyek áll
nak a kísérleteket manuálisan végző kezelő- 
személyzet rendelkezésére. A laboratóriu
mokban nincs hűtőszekrény, hanem szinten
ként helyet kapnak a hűtőszobák, az igények
nek megfelelő elrendezésben. Az egyes labo
ratóriumokat (mint például a polimorfia 
szkreenelést végző laboratórium, a kilolab 
stb.) a célnak legjobban megfelelő alaprajzi 
elrendezésük különbözteü meg egymástól, de 
különböznek épületgépészeti megoldásaik is.

A laboratóriumban nem kapnak helyet 
gyúlékony szerkezeti anyagok, az asztalok, 
bútorok öntött kerámiából és impregnált mű
anyagból készültek. A kutatást irányító mér
nökök munkahelye az ún. mérnöki szoba, 
ahol nagyszámú számítógép áll rendelkezé
sükre, amelyek online kapcsolatban állnak a 
Beilsteinnel és minden adatot archiválnak.

A beruházás költsége 1,1 milliárd Ft. Az 
épületkomplexum esztétikai szempontból 
és műszerezettségét tekintve nyugat-euró
pai színvonalú. A laboratóriumokban szá
mos automata szintetizáló berendezés, 
gázkromatográf és egyéb szerkezetfelderítő 
műszer található.

Az ünnepélyes esemény kapcsán sajtótá
jékoztatót tartottak, ahol elmondták, hogy 
a CHINOIN sikeres privatizációja tette le
hetővé a csúcstechnológiára való áttérést, 
amit alátámasztottak a vállalatcsoport ki
váló gazdasági eredményei.

2001. első negyedévében a Sanofi- 
Synthelabo 1 552 millió Euro értékű kon
szolidált forgalmat bonyolított le, ami ösz- 
szehasonlítható alapra vetítve 16,7%-os, a 
beszámoló adatainak összevetésével pedig 
13,0%-os növekedést jelent. Az összérté- 
kesítés elérte a 2 041 millió Eurot, ami 
24%-kal magasabb összehasonlítható alap
ra vetítve, és 22,7%-kal a beszámoló ada
tainak összevetése alapján.

A Sanofi-Synthelabo további jelentős 
fejlesztéseket, beruházásokat tervez a kö
vetkező években mind a kutatás, mind a 
kémiai gyártások, mind pedig a gyógyszer- 
gyártás területén. A tervezett beruházások 
volumene 10-15 milliárd Ft.

Sz. G.

A SANOFI-SYNTHELABO-hoz tartozó CHINOIN új kémiai 
kutatási épületének átadása
(Budapest, 2001. m ájus 3.)
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Európai Olajfinomítók Tűzoltóparancsnokainak Találkozója
(Százhalombatta, 2001. m ájus 16-18.)

Első alkalommal sikerült az európai fino
mítók tűzvédelmi szakembereinek, tűzol
tóparancsnokainak jelentős számú képvi
selőjét szakmai, baráti találkozóra össze
hívni. A találkozót a MÓL Rt. és annak 
tűzoltószervezete, a FÉR Tűzoltóság ren
dezte Százhalombattán, a Dunai Finomító
ban. A hagyományteremtő konferencián 16 
európai ország 120 szakembere vett részt.

A szervezők az összejövetel céljául egy 
oldott hangulatú szakmai fórum megte
remtését határozták el, amely rendszeresen 
ismételhető és ahol a tűzoltószakma keleti 
és nyugat-európai képviselői kicserélhetik 
tapasztalataikat, tanulhatnak egymás sike
reiből és az esetleges hibákból.

19 európai olajfinomító tűzoltóparancs
noka és tűzvédelmi vezetője mellett több 
ország hivatásos tűzoltósága is képviseltet
te magát. A magyar biztosítótársaságokon 
és a sajtó képviselőin kívül számos, a tűz
védelemben érdekelt cég is megjelent. Fon
tos célcsoportja volt a konferenciának a ha
zai vegyipari cégek tűzvédelmi és bizton
ságtechnikai szakembergárdája is, tekintet
tel arra, hogy az előforduló tüzek hasonló

A májusi rendezvénydömpingből jelentősé
gével és színvonalával kiemelkedett a 
Richter Gedeon Rt. alapításának 100. évfor
dulója alkalmából rendezett tudományos, 
társadalmi, kulturális ünnepségsorozat.

A nagy ívű rendezvénysorozat 2001. 
május 25-én a Magyar Állami Operaház
ban rendezett gálaesttel kezdődött, amin 
részt vett és ünnepi köszöntött mondott Or
bán Viktor miniszterelnök. Másnap a Ma
gyar Tudományos Akadémián rendezett

Hírek az iparból

Hűmet Rt.

Az amerikai piac beindulására készülve a 
jelenlegi 50-60 ezer adag/hónap gyártó ka
pacitást nyáron 140 ezerre, 2004 elejére 
pedig 5 millióra tervezik bővíteni.

Pharmavit Rt.

Meg kíván válni közös megegyezéssel a cég 
elnök-vezérigazgatói posztjától Somody Im
re. O alapította 1988-ban ezt a céget, majd 
többségi tulajdonosa is lett, majd 1996-ban 
eladta részvényeit a Bristol-Myers Squibb 
amerikai óriás gyógyszercégnek.

technológiákból származhatnak, az égő 
anyagok kémiája szinte teljesen azonos.

Az első nap az érkezés, elhelyezkedés, 
ismerkedés jegyében zajlott le. A külföldi 
vendégek a nyitó vacsorán ízelítőt kaptak a 
magyaros vendéglátásból, vendégszeretet
ből.

Az előadások és bemutatók megtartására 
a rendezvény második és harmadik napján 
került sor. A két nap alatt összesen 12 elő
adás hangzott el 4 magyar és 8 külföldi 
előadó tolmácsolásában. A külföldiek kö
zül 3 angol, 2 német, 1-1 jugoszláv, orosz 
és román előadás emelte a konferencia 
színvonalát. Öt előadás az utóbbi évek je
lentősebb finomítói események tapasztala
tait ismertette. Közülük a török ismiti fino
mító földrengés-, és a szerb növi sadi NIS 
finomító NATO támadás következtében 
keletkezett tűzesete váltotta ki a legna
gyobb érdeklődést. A többi előadás széles 
körűen foglalkozott a finomítói tűzoltósá
gok szakmai, elméleti kérdéseivel. így he
lyet kaptak többek között a beavatkozók 
biztonságát, a taktikát, technikát, oltóanya
gokat és a képzést érintő témakörök.

tudományos ülésre került sor „kémiai-bio
technológiai, biológiai-orvosi, a Richter 
Gedeon Rt. tegnap, ma, holnap” elnevezé
sű szekciókban. Az előadók között olyan 
híres nevek szerepeltek, mint Oláh György 
magyar származású kémiai Nobel-díjas, 
Vízi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos 
Akadémia alelnöke. Az ünnepségsorozatot 
ugyanaznap a Magyar Nemzeti Galériában 
rendezett centenáriumi gálaest zárta, ahol 
Bogsch Erik a Richter Rt. vezérigazgatója

Phylaxia Pharma Rt.

Elmaradt a közgyűlésen az alaptőke eme
lés, mellyel a ki nem fizetett szállítók hite
le került volna be az alaptőkébe és ezzel a 
hitelezők tulajdonossá váltak volna. Ennek 
oka az, hogy időközben ezeket kifizették. 
Továbbra is napirenden van a tőkebevonás, 
erre a ír Cross Wet cég és hazai pénzügyi 
befektetők is szóba kerültek. Bekerült az 
igazgatóságba Hárshegyi Frigyes, mint 
gazdasági vezérigazgató helyettes és a 
11,65% tulajdonnal rendelkező görög 
Faran Laboratories képviselője.

A helyszínen tartott négy gyakorlati, tűz
oltással egybekötött bemutató közül ki
emelkedett az 1 2 0 0  nf-es területű tűz elol
tása a FÉR Tűzoltóság -  Kelet-Európábán 
egyedülálló -  nagyteljesítményű habbal ol
tó központjával. A tűzfelület 20 másodperc 
alatti eloltása méltán váltott ki elismerést a 
vendégek körében.

Az elhangzottak széleskörű és hatékony 
hasznosításának megkönnyítésére a részt
vevők CD lemezen megkapták az előadá
sok magyar és angol nyelvű másolatát. A 
rendezvény résztvevői között egyetértés 
alakult ki abban, hogy szorosabb együtt
működés keretében a jövőben tapasztalata
ikat folyamatosan közreadják a finomítok 
tűzbiztonságának növelése érdekében.

Már a zárásakor érzékelhető volt, hogy a 
Találkozó elérte célját. Ez az érzés bizo
nyossággá vált a konferenciát követő 2-3 
nap alatt érkezett -  elsősorban külföldi -  
visszajelzések alapján. Az elismerések és 
köszönetnyilvánítások várhatóan garanciát 
nyújtanak arra, hogy ez a hasznos kezde
ményezés hagyományteremtő lesz és 2-3 
év múlva új színhelyen ismét találkozhat
nak az európai finomítók tűzőrei.

Habilek Pál -  Kürti Attila

mondott üdvözlő beszédet és Richter- 
díjakat adott át magyar tudósoknak: 
Szántay Csabának, Vízi E. Szilveszternek 
és Dobók Miklósnak.

Tekintettel arra, hogy az ünnepségsoro
zat csak néhány nappal előzte meg lapzár
tánkat, és mivel pótlólagos információ- 
gyűjtésre volt szükség, a mind szakmailag, 
mind társadalmilag érdekes és értékes ren
dezvényről részletes beszámolót jelen szá
munkban nem tudunk közölni, arra követ
kező számunkban kerül sor.

Sz. G.

Richter Gedeon Rt.

Megvásárolták a legnagyobb orosz gyógy
szer nagykereskedelmi cég, a Protek rész
vényeinek 5%-át. Ezzel a 2,1 mrd dollárt 
kitevő orosz gyógyszer nagykereskedelem 
55%-nyi importhányadából 14%-ot lebo
nyolító Protek sokat segíthet a Richternek 
a tavaly 52,9 millió dollárt jelentő orosz 
exportjának bővítésében.

Magyar Olaj- és Gázipari Rt.

A 2000. évi üzemi eredmény 29 mrd forint 
lett, az adózott eredmény pedig 14,97 mrd. 
Ezzel szemben az első negyedéves ered
mény erősen negatív, a gázüzletág veszte
ségei miatt.

Előzetes a Richter Rt. centenáriumi rendezvényéről

HÍREK, ADATOK, INFORMÁCIÓK
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OMV Hungária Kft.
112 mrd forintos forgalom mellett 1,5 mrd 
üzemi eredményre számítanak 2 0 0 1 -ben. 
A cég forgalma, miközben tavaly ország
szerte 3%-kal csökkent az üzemanyag fel- 
használás, 524 kt/évre növekedett.

Tiszai Vegyi Kombinát Rt.
Az április végi évzáró közgyűlés a két fó' tu
lajdonos, az orosz érdekcsoportba tartozó ki
sebbség és a MÓL többség küzdelmét hozta, 
természetesen a többség elképzelése érvénye
sült. A TVK nem fizet osztalékot, az ered
ményből a kapacitásokat bővítik. Erőmű épí
tését tervezik, mintegy 10-12 mrd forintért. 
Ez a MÓL Rt.-vel és az EMASZ-szal közös 
társaság keretében fog működni, TVK Erőmű 
Kft. néven. Teljesen hasonló konstrukcióban 
-  mint ismeretes -  a BorsodChem Rt. is épí- 
tetett hasonló méretű, 50 MW-os erőművet, 
mely idén nyáron üzembe is állt.

Bővítik a pirolízisüzemet, természetesen 
banki forrásokat is igénybe véve. A dolgo
zói részvények visszavonása miatt kissé 
csökkent az alaptőke: 24,666 milliárd fo
rintra, és ezzel a MÓL közvetlen részvény- 
hányada túlhaladta a 33%-ot. De mivel ezt 
nem részvényvásárlással érte le, az érték
papírtörvény szerint nem köteles vételi 
ajánlatot tenni a többi részvényre.

A közgyűlésen a MÓL javaslatára visz- 
szahívták Nagy Lászlói, az eddigi vezérigaz
gatót és Molnár Józsefet, a BorsodChem Rt. 
pénzügyi vezérigazgató-helyettesét válasz
tották be mind az Igazgatóságba, mind a ve
zérigazgatói posztra. Molnár Józsefet a leg
utóbbi BC Rt. közgyűlésen az orosz-osztrák 
tulajdonosok menesztették.

Értékesítette utolsó hazai tulajdonát a TVK 
Rt: a Biafol Kft.-t az olasz Radici Film SpA 
vásárolta meg. A vételár nem ismeretes, vár
hatóan közel van az 5,8 mrd forintos könyv 
szerinti értékhez. A Biafol Kft. két irányban 
nyújtott polipropilén fóliát gyárt és 1999-ben 
lett a korábbi üzletágból önálló jogi személyi
ségű, de 100 %-os TVK tulajdonú társaság. 
2000-ben 6 ,12 mrd forintos árbevételt és 366 
MFt-os adózott eredményt értek el.

Most már csak a romániai Plastico el
adása van hátra, ennek a cégnek az alaptő
kéje a tavaly, minden TVK-s cégnél végre
hajtott vagyonátértékelés következtében 
586 MFt-ról 14 MFt-ra csökkent. 482 MFt- 
os árbevétel mellett 146 MFt veszteséget 
produkált, főként árfolyamveszteség miatt.

Pannonplast Rt.

Nyártól távozik Illésy János, pénzügyi ve
zérigazgató helyettes. Az utódja Jilling Eri
ka, a Moldin 2000 Rt. gazdasági vezetője.

DAM Steel Speciális Acélgyártó Rt.

2001 -re 300 kt termelést terveznek. 324 fő
vel csökkentik júniusban a létszámot, 
melynek mintegy 250 MFt a költsége.

SZEVIKI Szerves Vegyipari 
Kutató Intézet Rt.

A május végi rendes közgyűlésen lemon
dott dr. Hajpál István, a cég vezérigazga
tója. A SZEVIKI Rt. az 1999. évi 51,6 
MFt veszteség helyett 2000-ben mindösz- 
sze 4 MFt veszteséget produkált, jelentő
sen nőtt a nyugati export, csökkent az 
anyag és a bérköltség. Ezzel a kutatóinté
zet likviditási helyzete is stabilizálódott, 
bár az OMFB pályázatok ez évi visszafi
zetési terhei igen jelentősek. Két hónapig 
ügyvezetőként dr. Hajpál István ellátja a 
vezérigazgatói teendőket, amíg a többségi 
dolgozói tulajdonban lévő társaság rende
zi a vezetés kérdését.

Gyógyszerkutató Intézet Kft.

Teljesen stabilizálódott az amerikai tulaj
donban (IVEX Corp.) lévő intézet anyagi 
helyzete.

Körtvélyessy Gyula

A vegyipari vállalatok 2000. évi főbb adatai II.
AGROFERM Rt. AGROKÉMIA SELLYE Rt.

M e g n e v e z é s
1 9 9 9 .  2 0 0 0 .  

M r d  F t
I n d e x ,  %  

2 0 0 0 / 1 9 9 9

É r t é k e s í t é s  n e t t ó  á r b e v é t e l e 0 , 6 9 0 , 7 2 1 0 4 ,3

e b b ő l  e x p o r t 0 , 2 8 0 , 3 4 1 2 1 ,4

A d ó z á s  e l ő t t i  e r e d m é n y 0 ,0 3 0 , 0 4 1 3 3 ,3

Á t l a g o s  s t a t i s z t i k a i  á l l o m á n y i  l é t s z á m  ( f ő ) 8 7 8 5 9 7 , 7

J e g y z e t t  t ő k e 0 , 2 5 0 , 2 5 1 0 0 ,0

e b b ő l  k ü l f ö l d i  r é s z e s e d é s - - -

e b b ő l  á l l a m i  t u l a j d o n - - -

B e r u h á z á s - - -

T á r g y i  e s z k ö z ö k  b r u t t ó  é r t é k e 0 , 4 2 0 , 4 2 1 0 0 ,0

T á r g y i  e s z k ö z ö k  n e t t ó  é r t é k e 0 , 1 7 0 , 1 6 9 4 ,1

M e g n e v e z é s
1 9 9 9 .  2 0 0 0 .  

M i l l i ó  F t
I n d e x ,  %  

2 0 0 0 / 1 9 9 9

É r t é k e s í t é s  n e t t ó  á r b e v é t e l e 3  4 5 8 4  6 8 1 1 3 5 ,3 7

e b b ő l  e x p o r t 2  0 3 9 2  8 2 1 1 3 8 ,3 5
A d ó z á s  e l ő t t i  e r e d m é n y - 6 9 0 4 6 5 -

Á t l a g o s  s t a t i s z t i k a i  á l l o m á n y i  l é t s z á m  ( f ő ) 1 7 8 1 7 7 9 9 , 4 4

J e g y z e t t  t ő k e 3  5 0 6 3  5 0 6 1 0 0 ,0
e b b ő l  k ü l f ö l d i  r é s z e s e d é s 3  3 7 8 3  5 0 6 1 0 3 ,7 9
e b b ő l  á l l a m i  t u l a j d o n 1 2 8 - -

B e r u h á z á s 2 5 2 7 1 0 8 ,0
T á r g y i  e s z k ö z ö k  b r u t t ó  é r t é k e 4  6 4 7 4  6 1 3 9 9 , 2 7

T á r g y i  e s z k ö z ö k  n e t t ó  é r t é k e 2  6 9 1 2  5 2 8 9 3 , 9 4

BUDAPLAST Rt. EVM Rt.
M e g n e v e z é s 1 9 9 9 .  2 0 0 0 .  

M r d  F t

I n d e x ,  %  
2 0 0 0 / 1 9 9 9

É r t é k e s í t é s  n e t t ó  á r b e v é t e l e 6 ,9 8 ,3 1 2 0

e b b ő l  e x p o r t - - -

A d ó z á s  e l ő t t i  e r e d m é n y 0 ,5 2 0 ,4 3 9 2

Á t l a g o s  s t a t i s z t i k a i  á l l o m á n y i  l é t s z á m  ( f ő )  4 0 2 4 2 6 1 0 6

J e g y z e t t  t ő k e 0 ,6 7 0 ,6 7 1 0 0 ,0

e b b ő l  k ü l f ö ld i  r é s z e s e d é s - - -

e b b ő l  á l l a m i  t u l a jd o n - - -

B e r u h á z á s 0 ,2 0 ,1 5 0 ,0

T á r g y i  e s z k ö z ö k  b r u t t ó  é r t é k e 1 ,9 2 ,0 1 1 0 6 ,0

T á r g y i  e s z k ö z ö k  n e t t ó  é r t é k e 1 ,11 1 ,1 5 1 0 4

M e g n e v e z é s
1 9 9 9 .

e  F t

2 0 0 0 . I n d e x ,  %  
2 0 0 0 /1 9 9 9

É r t é k e s í té s  n e t tó  á r b e v é t e le 6 9 3  3 5 1 8 8 0  8 6 4 1 2 7 ,0 4

e b b ő l  e x p o r t 2 0 2  1 0 0 2 3 3  141 1 1 5 ,3 6

A d ó z á s  e lő t t i  e r e d m é n y 4 8  3 0 1 4 9  5 2 0 1 0 2 ,5 2

Á t l a g o s  s t a t i s z t i k a i  á l l o m á n y i  l é t s z á m  ( fő ) 1 7 0 153 9 0 ,0

J e g y z e t t  t ő k e 3 2 6  1 4 0 3 3 8  0 0 0 1 0 3 ,6 4

e b b ő l  k ü l f ö ld i  r é s z e s e d é s - - -

e b b ő l  á l l a m i  t u l a jd o n - - -

B e r u h á z á s 13 4 2 2 2 8 1 3 2 0 ,9 6
T á r g y i  e s z k ö z ö k  b r u t t ó  é r té k e 4 6 9  9 0 4 5 3 0  0 3 6 1 1 2 ,8

T á r g y i  e s z k ö z ö k  n e t tó  é r té k e 3 9 9  8 5 6 4 0 6  8 1 3 1 0 1 ,7 4

HOLLAND COLOURS HUNGÁRIA Kft. M ateriál Vegyipari Szövetkezet

M e g n e v e z é s
1 9 9 9 .

e  F t
2 0 0 0 . In d e x ,  %  

2 0 0 0 /1 9 9 9

É rté k e s íté s  n e ttó  á rb ev é te le 1 0 8 5  5 7 7 1 162  6 2 8 107,1

eb b ő l e x p o r t 4 7 8  831 5 3 2  188 111,1
A d ó z á s  e lő tt i  e re d m é n y 145 742 5 2 4 1 4 36
Á tla g o s  s ta tisz tik a i á llo m á n y i lé tszá m  (fő ) 73 74 101,4

J e g y z e tt  tő k e 2 1 0  7 0 0 2 1 0  625 9 9 ,9

eb b ő l k ü lfö ld i ré sz e se d é s - - -
e b b ő l á l la m i tu la jd o n - - -

B e ru h á z á s 8 0 3 3 9  735 121,2
T á rg y i e s z k ö z ö k  b ru t tó  é r té k e 2 6 8  5 3 6 2 7 4  724 102,3
T á rg y i e s z k ö z ö k  n e ttó  é r té k e 116  6 8 3 112  501 9 6 ,4

M e g n e v e z é s
1 9 9 9 . 2 0 0 0 .

e  F t
I n d e x , %  

2 0 0 0 /1 9 9 9

É r té k e s í té s  n e t tó  á r b e v é te le 2 6 0 5  8 2 5 2  6 9 2 1 0 8 1 0 3 ,0
e b b ő l e x p o r t 2 3 0 0  8 5 9 2  3 9 4  0 1 6 104

A d ó z á s  e lő t t i  e r e d m é n y 4 3 4  8 9 5 3 0 9  9 3 8 7 1 ,0
Á tla g o s  s ta t is z t ik a i  á l lo m á n y i  lé ts z á m  (fo ) 9 5 9 9 1 0 4 ,2
J e g y z e t t  tő k e 1 2 0  0 0 0 1 2 0  0 0 0 1 0 0 ,0

e b b ő l k ü lfö ld i  ré s z e s e d é s 1 0 0 100 1 0 0 ,0
e b b ő l  á l la m i tu la jd o n - - -

B e ru h á z á s 1 6 0  2 6 9 1 3 5 1 6 8 ,0
T á rg y i e s z k ö z ö k  b ru t tó  é r té k e 5 7 9  4 5 0 751  5 3 3 1 2 9 ,7
T á r g y i  e s z k ö z ö k  n e t tó  é r té k e 5 1 7 4 2 7 6 7 4  8 6 7 1 3 0 ,4 2
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PANNONPLAST M űanyagipari Rt. Tiszai Vegyi Kombinát Rt.

M e g n e v e z é s
1 9 9 9 .  2 0 0 0 .  

M i l l i ó  F t
I n d e x ,  %  

2 0 0 0 / 1 9 9 9

É r t é k e s í té s  n e t t ó  á r b e v é t e l e 2 0 9 1 4 2 8  2 8 8 1 3 5 ,3
e b b ő l  e x p o r t 9  3 3 5 13  9 3 7 1 4 9 ,3

A d ó z á s  e lő t t i  e r e d m é n y 2  2 6 7 2  4 4 0 1 0 7 ,6
Á t l a g o s  s t a t i s z t i k a i  á l l o m á n y i  l é t s z á m  ( f ő ) 2  0 0 8 2  5 4 3 1 2 6 ,6
J e g y z e t t  t ő k e 4 1 9 4 1 9 1 0 0 ,0

e b b ő l  k ü l f ö l d i  r é s z e s e d é s 8 6 ,6 7 9 ,6 9 1 ,9
e b b ő l  á l l a m i  t u l a j d o n - - -

B e r u h á z á s 3  6 5 9 6  2 3 9 1 7 0 ,5
T á r g y i  e s z k ö z ö k  b r u t t ó  é r t é k e 1 8 3 7 1 2 4  7 8 4 1 3 4 ,9
T á r g y i  e s z k ö z ö k  n e t t ó  é r t é k e 13  6 2 7 1 8 5 1 4 1 3 5 ,9

Tiszamenti Vegyiművek Rt.

M e g n e v e z é s
1 9 9 9 .  2 0 0 0 .  

M r d  F t
I n d e x ,  %  

2 0 0 0 / 1 9 9 9

É r t é k e s í t é s  n e t t ó  á r b e v é t e l e 4 , 6 7 ,0 1 5 2 ,2
e b b ő l  e x p o r t 1 ,2 1 ,3 1 0 8 ,3

A d ó z á s  e l ő t t i  e r e d m é n y - 0 , 4 0 ,4 -

Á t l a g o s  s t a t i s z t i k a i  á l l o m á n y i  l é t s z á m  ( f ő ) 5 3 3 4 1 4 9 5 , 6
J e g y z e t t  t ő k e 1 ,6 1 ,6 -

e b b ő l  k ü l f ö l d i  r é s z e s e d é s - - -

e b b ő l  á l l a m i  t u l a j d o n 0 ,2 0 ,2 -

B e r u h á z á s - 0 ,3 -

T á r g y i  e s z k ö z ö k  b r u t t ó  é r t é k e 2 ,2 2 ,5 1 1 3 ,6
T á r g y i  e s z k ö z ö k  n e t t ó  é r t é k e 1 ,4 1 ,5 1 0 7 ,1

TRILAK-HAERING Kft.

M e g n e v e z é s
1 9 9 9 .  2 0 0 0 .  

M i l l i ó  F t
I n d e x ,  %  

2 0 0 0 / 1 9 9 9

É r t é k e s í t é s  n e t t ó  á r b e v é t e l e 7  8 2 6 9  3 7 8 1 1 9 ,8
e b b ő l  e x p o r t 1 5 8 3 2 0 2 0 2 ,5

A d ó z á s  e l ő t t i  e r e d m é n y - - -

Á t l a g o s  s t a t i s z t i k a i  á l l o m á n y i  l é t s z á m  ( ío ) 2 3 3 2 4 5 1 0 5 ,1
J e g y z e t t  t ő k e 6 8 7 6 8 7 1 0 0 ,0

e b b ő l  k ü l f ö l d i  r é s z e s e d é s 6 8 7 6 8 7 1 0 0 ,0
e b b ő l  á l l a m i  t u l a j d o n - - -

B e r u h á z á s 2 1 8 4 9 9 2 2 8 , 9
T á r g y i  e s z k ö z ö k  b r u t t ó  é r t é k e 2  0 0 2 2  7 0 6 1 3 5 ,2
T á r g y i  e s z k ö z ö k  n e t t ó  é r t é k e 1 4 1 6 1 9 5 3 1 3 7 ,9

M e g n e v e z é s
1 9 9 9 .  2 0 0 0 .  

M r d  F t
I n d e x ,  %  

2 0 0 0 / 1 9 9 9

É r t é k e s í t é s  n e t t ó  á r b e v é t e l e 9 0 1 5 7 1 7 4 ,0
e b b ő l  e x p o r t 4 2 7 7 1 8 3 ,0

A d ó z á s  e l ő t t i  e r e d m é n y 13 2 1 5 ,0
Á t l a g o s  s t a t i s z t i k a i  á l l o m á n y i  l é t s z á m  ( f ő ) 3  3 0 4 2  5 8 7 7 8 ,0
J e g y z e t t  t ő k e 2 5 2 5 1 0 0 ,0

e b b ő l  k ü l f ö l d i  r é s z e s e d é s 13 5 3 8 , 0
e b b ő l  á l l a m i  t u l a j d o n - - -

B e r u h á z á s 21 2 1 0 ,0
T á r g y i  e s z k ö z ö k  b r u t t ó  é r t é k e 6 5 7 2 1 1 1 ,0
T á r g y i  e s z k ö z ö k  n e t t ó  é r t é k e 4 6 4 9 1 0 7 ,0

TRANSCENTER M űtrágyagyár Kft.

M e g n e v e z é s
1 9 9 9 .  2 0 0 0 .  

M r d  F t
I n d e x ,  %  

2 0 0 0 / 1 9 9 9

É r t é k e s í t é s  n e t t ó  á r b e v é t e l e 3 , 3 5 2 4 , 8 3 6 1 4 4 ,3
e b b ő l  e x p o r t 0 , 7 8 2 1 ,1 9 7 1 5 3 ,1

A d ó z á s  e l ő t t i  e r e d m é n y 0 , 0 0 4 0 ,1 1 5 2 8 7 5 , 0
Á t l a g o s  s t a t i s z t i k a i  á l l o m á n y i  l é t s z á m  ( f o ) 1 8 9 171 9 0 ,5
J e g y z e t t  t ő k e 0 ,1 0 ,1 7 5 1 7 5 ,0

e b b ő l  k ü l f ö l d i  r é s z e s e d é s - - -

e b b ő l  á l l a m i  t u l a j d o n - - -

B e r u h á z á s 0 ,0 0 3 - -

T á r g y i  e s z k ö z ö k  b r u t t ó  é r t é k e 0 ,4 9 1 0 , 5 2 8 1 0 7 ,5
T á r g y i  e s z k ö z ö k  n e t t ó  é r t é k e 0 , 3 5 3 0 , 3 5 0 9 9 ,2

VSZM Kft.

M e g n e v e z é s
1 9 9 9 .  2 0 0 0 .  

M i l l i ó  F t
I n d e x ,  %  

2 0 0 0 / 1 9 9 9

É r t é k e s í t é s  n e t t ó  á r b e v é t e l e 1 4 7 1 2  0 2 9 1 3 7 ,9
e b b ő l  e x p o r t 4 1 2 6 3 0 1 5 2 ,9

A d ó z á s  e l ő t t i  e r e d m é n y 1 7 3 0 1 7 6 ,5
Á t l a g o s  s t a t i s z t i k a i  á l l o m á n y i  l é t s z á m  ( f ő ) 2 4 5 2 5 2 1 0 2 ,9
J e g y z e t t  t ő k e 9 7 4 9 7 4 1 0 0 ,0

e b b ő l  k ü l f ö l d i  r é s z e s e d é s - - -

e b b ő l  á l l a m i  t u l a j d o n - - -

B e á i  h á z á s 1 2 3 9 9 8 0 ,5
T á r g y i  e s z k ö z ö k  b r u t t ó  é r t é k e 1 1 2 2 1 1 7 0 1 0 4 ,3
T á r g y i  e s z k ö z ö k  n e t t ó  é r t é k e 9 3 2 9 7 0 1 0 4 ,1

EU PARTNERKERESÉS A KÉMIAI KUTATÁSBAN
Technológiai ajánlatok

EETOxOl Alumínium, magnézium, titán 
és egyéb fémek, ezek ötvözeteinek, inter- 
metallikus termékeinek felületkezelése 
elektronikusan leválasztott kerámia bevo
nat segítségével (KRONlTE-eljárás)

NDC 066 Ipari tevékenység következté
ben (evaporáció, hidrolízis, oxidáció 
/EHO/) a környezetbe kikerülő szennyezők 
ártalmatlanítására szolgáló EHO eljárás 

CH-CRI-T024 Illékony vegyületek 
tömegspektrometriás analízise. Az „elekt
ronikus orr” elnevezésű mérőműszer lehe

tővé teszi a folyékony és szilárd termékek 
illékony szerves komponenseinek előzetes, 
elválasztás nélküli, közvetlen tömegspekt
rometriás azonosítását.

VÉG MELANIN Szintetikus növényi 
melaninok előállítása. Új, a természetes 
növényi melaninszerű termékek, olyan 3D- 
biopolimerek, amelyek megvédik az élő
szervezeteket az UV-sugárzás káros hatá
sától, emellett hőszabályzók fémekkel 
kelátkomplexeket képeznek, továbbá 
gyökfogók is.

pan 3905 Szilárdtest szenzor áramló gá
zokhoz. Szilárdtest szenzorral ellátott kor
szerű technológiájú, egyszerű kezelésű 
áramlásmérő eszközt ajánlanak.

BIC FEZEN STOPFIRE-égésgátló fo
lyadék impregnálás céljára. Az impregná- 
lás jelentősen csökkenti a textíliák, papí
rok, abszorbens anyagok gyúlékonyságát, 
ha ezekben a szintetikus szál tartalma 50% 
alatti.

További felvilágosítás: Szabó Eszter, 
OMIKK IRC HU, 1088 Budapest, Múze
um u. 17. Tel.: 429-0624, 429-0625, e- 
mail: szeszter@omk.omikk.hu

GM.

WEB FIGYELŐ
M IT OpenCourseW are -  A
Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) ezen a címen teszi az interneten in
gyenesen hozzáférhetővé a MIT osztályai
ban használt alapvető oktatási anyagokat

az oktatás támogatása céljából. Ezek az 
anyagok egyebek között felhasználhatók 
lesznek más egyetemek oktatási tematiká
jában térítésmentesen, segíthetik a magán
tanulók felkészülését is. Az elképzelések

szerint 2 0 0 1 . őszén kezdődne a próbaüze
me, majd a következő két és fél évben több 
mint 500 kurzus anyagát tennék hozzáfér
hetővé a web-en. Ehhez a kezdeti években 
évente 7,5-10 MUSD támogatásra lesz 
szükségük. (Forrás: http://web.mit.edu)

RL
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MKE HÍREK

Előzetes a Magyar Kémikusok Egyesületének 2001. évi 
küldöttközgyűléséről

A Magyar Kémikusok Egyesülete 2001. 
május 18-án tartotta a törvényben előírt 
éves küldöttközgyűlését. Tekintettel arra, 
hogy a közgyűlés időpontja csak rövid idő
vel előzte meg jelen számunk lapzártáját, a 
megszokott részletes beszámolók nem ké
szültek el, azokat következő számunkban 
közöljük.

Kálmán Alajos elnök elnöki megnyitójá
ban változások szükségességére hívta fel a 
figyelmet, majd kegyelettel emlékezett

Jelen vannak: Bognár János, Fazakas Já
nos, Gálosi György, Gimesi Oltó, Hencsei 
Pál, Hennecz István, Jedlovszky Pál, Kalaus 
György, Kálmán Alajos, Körtvélyessy Gyu
la, Pallos László.
Kimentette magát: Banai Endre, Hlavay 
József
Napirend előtt Fazakas János bemutatkozott 
és az IB tagjai is röviden bemutatkoztak.
1. A határozatok végrehajtása 

7/2001 Az IB ülésen a tagok kézhez kap
ták az egyéni tagdíj fizetés helyzetéről szóló 
beszámolót. Ez alapján megállapítható, hogy 
a tagdíjfizetés teljesen megfelel az év adott 
időszakában várhatónak (évközben folyama
tosan fizetik be a tagok a felszólításokra az 
elmaradt tagdíjakat). Egyedül a nyugdíjasok 
tagdíjfizetési morálja romlott -  a szokásos 
70% feletti értékről -  a rendes tagoknál rend
szeres 50%-ra. A nyugdíjasoktól beérkezett 
írásos reklamációkat is tekintetbe véve az IB 
-  a különben is esedékes -  2002  évi tagdíjja
vaslatra nézve a következő határozatot hozta: 

9/2001 Az IB egyhangúan javasolja a 
küldöttközgyűlésnek, hogy 2002  januárjától

-  a rendes tagok tagdíja 2 200 Ft/év
-  a nyugdíjasok és az ifjúsági tagok tag

díja 1 400 Ft/év legyen.
Eszerint a rendes tagok tagdíja az infláció-

A Magyar Kémikusok Lapja Szerkesztőbi
zottsága szokásos I. félévi ülését a lapot tá
mogató vállalatok megbízottjaival együtt 
2001. június 7-én tartotta az alábbi napi
renddel.
1. A Magyar Kémikusok Lapja 2001.1. fél
évi működésének értékelése. Felkért bírá-

meg Egyesületünk halottjairól. Ezt követte 
Bondár László, a MAVESZ főtitkárának 
„Üzlet, tudomány, érdekképviselet” című 
előadása, amelynek szerkesztett szövegét 
egy későbbi számunkban szeretnénk kö
zölni. Körtvélyessy Gyula főtitkári beszá
molójában az elmúlt év főbb eredményei
ről, problémáiról számolt be, méltatva az 
ugyancsak a főtitkári beszámolóhoz tarto
zó közhasznúsági jelentés egyes érdeke
sebb részleteit. A főtitkári beszámolóhoz

val emelkedne, a nyugdíjasoké és a fiatalo
ké változatlan maradna.

Jelentősen romlott az ifjúsági tagok fize
tési morálja is.

10/2001 Ezzel összefüggésben a taglét
szám növelésének lehetőségeiről - még a 
közgyűlés előtt -  az elfogadott IB ülésterv
nek megfelelően a főtitkárhelyettes írásos 
javaslatot készít az IB tagok részére.

11/2001 Az ügyvezető igazgató a kül
döttközgyűlésre összeállítást készít a más 
egyesületekben érvényes tagdíjakról.
2. A 2001. évi kitüntetések jóváhagyása 

Thán Károly emlékérem: Kalász Huba,
Cséfalvay Csaba.

Pfeifer Ignác emlékérem: Tőkés Endre 
Preisich Miklós díj: Gyovai József, Hor

váth Gyula, Pallos László, Paksy László.
A  személyek munkásságát más helyen 

ismertetjük.
3. Az MKE PR stratégiájának megtárgyalása 

12/2001 A  Hermecz István által beter
jesztett anyagot a szóbeli és írásbeli kiegé
szítésekkel az IB elfogadta. Ennek megfe
lelően a Küldöttközgyűlést, a Vegyészkon
ferenciát és a Gyógyszerkémiai konferen
ciát választják ki, mint olyan rendezvénye
ket, melyekről az ügyvezető igazgató PR 
anyagot köteles eljuttatni az MTI-be, a

ló: Szépvölgyi János, a Szerkesztőbizottság 
tagja.
2. A Magyar Kémikusok Lapjának helyze
te és szerkesztési terve 2001. II. félévére. 
Előadó: Rácz László felelős szerkesztő.
3. Egyebek

Az értekezlet napirend előtt kegyelettel

tartozott az írásban közreadott beszámoló 
is az Egyesület munkaszerveinek elmúlt 
évi eredményeiről, munkájáról. Ezt köve
tően a központi bizottságok jelenlévő elnö
kei adtak tájékoztatást a bizottságok mun
kájáról. A beszámolót követő vitában főleg 
a tagdíjfizetéssel, a szponzori támogatással 
kapcsolatos problémákat vetették fel a hoz
zászólók.

A közgyűlés elfogadta a főtitkári beszá
molót, a közhasznúsági jelentést és a tag
díjnak 10%-os emelésére vonatkozó javas
latot.

A közgyűlés az egyesületi emlékérmek, 
kitüntetések átadásával, valamint elnöki 
zárszóval fejeződött be.

Sz. G.

szükséges háttéranyaggal együtt.
4. Egyebek

Az Elnök beszámolt az Amerikai Kémi
kusok Egyesülete meghívására San- 
Diegoban eltöltött látogatásáról az ÁCS 
éves vegyészkongresszusán. Kiemelte, 
hogy nemcsak Pavláth Attila a soros elnök 
magyar származású, hanem az idén díjat 
kapottak közül a 2. és a 3. díjas is.

Az IB támogatja Náray-Szabó Gábor 
tiszteletbeli elnök megmérettetését a FECS 
főtitkári posztjára, amennyiben a kiutazási 
költségeket más forrásból tudja fedezni.

Az IB 150 000 Ft-ot szavazott meg a Ké
miai Diákolimpián győztes magyar diákok 
Szentgyörgyi Albert díjára, mely a Magyar 
Természettudományi Társaság és az MKE 
közös díja. Ezt az összeget a díjkiosztás 
előtt, az év végével felülvizsgálja és az 
anyagi helyzettől függően emeli.

A következő IB ülés 2001. június 21-én 
(a tervhez képest két héttel elhalasztva) 
15.00 órakor lesz. Napirend (a kötelező 
pontokon túl): A küldöttközgyűlés tapasz
talatai (főtitkár), a Lapok helyzete (felelős 
szerkesztők), az MKE által adott díjak, tá
mogatások rendszere (Pallos László), kép
viselet külföldi szervezetekben (Nyitrai Jó
zsef). Az előzetes írásos anyagokat június 
15-ig kell a tagokhoz eljuttatni.

Az emlékeztetőt készítette: Körtvélyessy 
Gyula

emlékezett meg a közelmúltban elhalálo
zott tagjáról, Földiák Gáborról. Ezt köve
tően az egyes napirendi pontokban az aláb
bi fontosabb határozatokat hozta, illetve ál
láspontokat rögzítette.
1. A Magyar Kémikusok Lapja az elmúlt fél
évben mind a szerkesztési elvek és gyakorlat 
„letisztulásában”, mind tartalmi, mind pedig 
formai vonatkozásban előrelépett.

Jegyzőkönyv az MKE Intéző Bizottság 2001. április 19-i 
üléséről

A Magyar Kémikusok Lapja Szerkesztőbizottságának ü lése
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2. Az értekezlet kéri a Magyar Kémikusok 
Egyesületének vezetőségét, hogy folytassa 
a lap támogatása érdekében korábban el
kezdett aktivitását, és nyújtson több segít
séget anyagi helyzetének javításához.
3. Az értekezlet jóváhagyta a lap szerkesz
tési tervét, amelynek főbb jellemzői és sa
rokpontjai az alábbiak:
-  Befejeződik a „Válogatott fejezetek a 

környezeti kémia legújabb eredményei
ből”, „Vegyipari műveleti praktikum”, 
valamint a „Hazai kémiai kutatási témák, 
kutatóhelyek, iskolák, műhelyek és in
tézmények” sorozat. A Szerkesztőbizott
ság köszönetét fejezi ki Fonyó Zsolt és

Deák András, Papp Sándor, Körtvélyessy 
Gyula és Keglevich György kollégáknak 
szerkesztésében tanúsított eredményes 
munkásságukért.

-  Folytatódik a Kémiatudomány klasszi
kusai sorozat Gál Miklós szerkesztésé
ben.

-  Elő kell készíteni a következő sorozato
kat: „A kémiai informatika legújabb 
eredményei”.

-  Törekedni kell az alábbi célszámok még 
2 0 0 1 -ben való megjelentetésére: beszá
moló a Kőolaj Világkongresszusról, 
tiszta kémia, analitika, Richter Gedeon 
Rt. célszám, közgyűlési krónika.

Közvélemény-kutatás a Magyar Kémikusok Lapjáról

Egyesületünk idei Közgyűlésén is közvéle
mény kutatást folytattunk a Magyar Kémi
kusok Lapjáról. A jelen volt 76 küldöttből 
38 válaszolt a feltett kérdésekre, vagy azok 
egy részére, nyilvánított véleményt név 
nélkül. A kérdéseket és az arra adott vála
szokat az alábbiakban foglaljuk össze.
1. Rendszeres olvasója-e a Magyar Kémi

kusok Lapjának?
igen: 34 (91,9%), nem: 3, nem válaszolt: 1

2. Olvas-e rendszeresen más folyóiratot is? 
igen: 35 (94,6%), nem: 2, nem válaszolt: 1

3. Helyesnek ítéli-e a Magyar Kémikusok 
Lapja szerkesztésének alapvető célkitű
zését? (A műszaki tudományos ismeretter
jesztés + szakmai és egyesületi hírlevél) 
igen: 35 (94,6%), nem 2, nem válaszolt: 1

Egy válaszoló az „ismeretterjesztést” „ered
mények és információkra” javította és en
nek figyelembe vételével adott igen választ.
4. Szükségesnek tartja-e a lap tematikai 

körének szűkítését, vagy bővítését? 
(szakterületek elhagyása, vagy bővítése) 
nem: 21 (61,8%), igen-szűkítendő: 4 
(11,8%), igen-bővítendő: 9 (26,5%), 
nem válaszolt: 4

5. Milyennek ítéli meg a Magyar Kémiku
sok Lapja szerkesztési munkáját? 
kiváló: 16 (44,4%), jó: 5 (13,9%), köze
pes: 15 (41,7%), nem kielégítő: 0, nem 
válaszolt: 2

6. Milyennek ítéli meg a Magyar Kémiku
sok Lapja szakmai színvonalát? 
kiváló: 13 (36,1 %), jó: 4 (11,1 %), köze
pes: 18 (50%), megfelelő: 1, nem megfe
lelő: 0 , nem válaszolt: 2

7. Mit tart a lap legnagyobb értékének (ro
vat vagy témakör megjelölése)?
A  kapott 27 válaszban a következők szere
pelnek: azt, hogy van; magyarul jelenik 
meg (kétszer); az egyesület lapja; aktuális 
témákkal foglalkozik; célszámok szer
kesztése; hazai viszonyok közt gyors tájé
koztatás; magyar vonatkozású hírek; (rö
vid) hírek (négyszer); szakmai információ 
(négyszer); ipari hírek (négyszer); vegy
ipari naprakész információk (négyszer); 
gazdasági hírek; vállalati hírek (három
szor); szemle; átfogó cikkek a vegyiparról, 
fejlődési irányokról, műszaki kémiai ered
ményekről; alkalmazott kutatás; tudomá
nyos iskolák; hazai kémiai műhelyek, ku
tatóhelyek (kétszer); régi nagyjaink; ide
gen szakterületek bemutatása; újabb tech
nikák ismertetése; korlátozott szakmai vi
ta; kitekintés a világra; rendezvény beszá
molók (kétszer); vegyipar és kémiatudo
mány; egyesületi élet (hatszor); nemzetkö
zi kapcsolatok; kémiai folyóirat figyelő.

8. Milyen témájú vagy jellegű közleményt 
hiányol a lapból?
A kapott 18 válasz a következőket tartal
mazza: a gyenge nyomdatechnikai kivi
tel javítandó; rövid beszámolók, össze
foglalók (kétszer); több legyen a gyakor
lathoz kapcsolódó cikk; régi vegyészek, 
mérnökök munkásságának, életrajzának 
ismertetése fényképpel; gazdasági hírek; 
több piaci információ és a hazai, ill. az 
EU szabályozási háttérről naprakész fo
lyamatos tájékoztatás legyen; a legjelen
tősebb kémiai eredmények népszerűsíté

BESZÁMOLÓ RENDEZVÉNYEKRŐL___________
B eszám oló a H őgyes Délutánokról
(Budapest, 2000. szeptem ber 26., novem ber 14., 2001. február)

Negyedik Hőgyes Előadás. A  „Hőgyes Dél- szeptember 26-án kezdődött meg. Az első 
utánok” előadássorozat őszi szekciója 2000. előadást Klebovich Imre (EGIS Rt.)

-  Elő kell készíteni a következő célszámo
kat: Chinoin Rt., biztonságtechnika, kom
binatorikus kémia.
4. Az értekezleten tett javaslatok, valamint 
a közvélemény-kutatásban felvetett témák 
alapján javasolják a szerkesztési terv ki
egészítését az alábbi témákkal:
-  vegyész felsőoktatás,
-  az energetika és a kémia kapcsolatai,
-  „régi cégek, új nevek”
5. Az értekezlet felhívta a figyelmet az 
Egyesület által szervezett rendezvények 
(főleg kiállítások) résztvevőinek aktívabb 
megkeresésében rejlő lehetőségekre.

Sz.G.

se; a kémiai oktatás helyzete; interdisz
ciplináris területek tárgyalása (kolloidi- 
ka, műanyagipari adalékok és katalizáto
rok) [a szerkesztő megjegyzése: a mű
anyagipar nem tartozik lapunk profdjá- 
ba]; több történeti jellegű írás; több ipar- 
történet; cégbemutató; rövid külföldi lap
szemle jelentős kémiai folyóiratokból; 
konferencia, szimpózium beszámolók; 
átfogó környezetvédelmi cikkek; a vegy
iparban dolgozók helyzete (egyes ágaza
tok átlagbérei); kémiai technológia; cél
számok; számítógépes folyamatirányítás.

9. Egyéb javaslatot 1 személytől kaptunk, 
így: ne okozzon a nagyobb példányszám 
anyagi csődöt; nyomdatechnikai korszerű
sítés; naprakészség 1-1,5 hónapos átfutási 
idővel; a lap magazin jellegének erősítése 
(kétszer) (akár a tudományos cikkek elha
gyásával is), fényképes beszámolók, hírek; 
fiatalok, üzemi és vidéki szakemberek fel
kérése tevékenységük bemutatására; „új 
cégek, új arcok” sorozat beindítása; min
den szakmai eseményről (a legkisebbekről 
is) tudósítani összekötők bevonásával; a 
szűk szakterületet érintő cikkek arányának 
csökkentése; a folyóirat és a cikkek teije- 
delmének csökkentése, a szerzők tömö
rebb fogalmazásra ösztönzése.

10. Segíti-e mindennapi munkáját a lap 
olvasása?

Közvetlenül: 7 (20%), közvetve: 25 
(71,4%), nem: 3 (8 ,6 %), nem válaszolt:3

A válaszadók segítségét és együttműködé
sét ismételten köszönjük, a válaszokat 
igyekszünk figyelembe venni a lap szer
kesztésében.

RL

„Farmakokinetikai és metabolizmus vizsgá
latok szerepe és jelentősége a klinikai 
gyógyszerfejlesztésben” címmel tartotta. Az 
előadó elmondta, hogy az utóbbi években 
világméretekben exponenciálisan felértéke
lődött a farmakokinetikai vizsgálatok jelen
tősége, mind az originális, mind a generikus
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vegyületek esetében, és ezzel párhuzamosan 
jelentős mértékben szigorodott a különböző 
típusú vizsgálatok hatósági szabályozottsága 
is. Új típusú csoportosításban, feladat orien
táltan mutatta be a szükséges far- 
makokinetikai, in-vitro metabolizmus vizs
gálatokat, kitérve az egészséges önkéntese
ken, ill. betegeken végzendő új vizsgálatok
ra. Külön bemutatásra került a humán 
„radioaktív farmakokinetikai csomag”, a 
„vegyes farmakokinetikai vizsgálati kategó
riába” tartozó populációs farmakokinetikai 
vizsgálatok, a különböző típusú gyógyszer
gyógyszer interakciók, étel-interakciók, kü
lönféle korszerű gyógyszer-technológiai for
mák (pl. retard készítmények) új vizsgálati 
típusai és ezek hatósági szabályozása. Ez
után Furka Árpád „Kombinatorikus kémia” 
című előadása következett. A kilencvenes 
években megjelenő kombinatorikus mód
szerek legelőször a gyógyszerkutatásban 
idéztek elő forradalmi változást. Ismeretes, 
hogy a valódi kombinatorikus szintézismód
szereket példázó megosztásos-keveréses 
(split-pool) módszert az ELTE Szerves Ké
miai Tanszékén dolgozták ki. Ezt a módszert 
ma a világon mindenütt használják szerves 
vegyülettárak előállítására. További előreha
ladást jelent az előadó és amerikai munkatár
sai által kidolgozott ún. „string" szintézis, 
amely lehetővé teszi, hogy makroszkopikus 
hordozóegységeket felhasználva nagyszámú 
vegyületet az előzőeknél nagyobb, egyen
ként mintegy 10-50 milligrammos tételben 
lehessen előállítani.

A 2000. év ötödik, záró Hőgyes Délután 
keretében november 14-én elsőként Mandl 
József (Orvosi Vegytani, Molekuláris Bioló

A Magyar Kémikusok Egyesülete Csongrád 
Megyei Csoportja az előadók és résztvevők 
által már megszokott időpontban január 
utolsó hetében rendezte meg XXXII. Kro
matográfiás Továbbképző Tanfolyamát a 
Szegedi Akadémiai Bizottság székházában.

A továbbképző tanfolyamot Fülöp Fe
renc professzor, a Magyar Kémikusok 
Egyesülete Csongrád megyei Csoportjának 
elnöke nyitotta meg. Megnyitó beszédében 
üdvözölte a közel 70 résztvevőt, a meghí
vott előadókat és a kiállítókat, akik anyagi
lag is támogatták a továbbképző tanfolyam 
megrendezését.

Szeretnénk megköszönni a szervezés, a 
lebonyolítás és a műszerbemutatók során 
nyújtott segítségüket Balogh Gábornak, 
Fülöp Ferenc és Dombi György professzo
roknak, Janáky Tamásnak, akire a legtöbb 
feladat hárult, Tóth Gábornak, Tóth Gézá

giai és Patobiokémiai Intézet, Semmelweis 
Egyetem) „Transzkripciós faktorok szerepe 
a biotranszformáció szabályozásában” című 
előadása volt hallható. Az elmúlt évtizedek 
során számos bizonyíték halmozódott fel, 
alátámasztandó azt a hipotézist, hogy a bio
transzformáció eredeti funkciója azon endo
gén metabolitok átalakítása, amelyek nem 
szubsztrátjai az intermedier anyagcsere enzi
meinek és zömében kémiai jelként viselkedő 
molekulák (pl. hormonok). Ezért a drog 
metabolizmus/biotranszformáció biológiai 
jelentőségét a detoxikáció mellett a szignál 
molekulák metabolizmusában keresik. Ez 
azt is jelenti, hogy a szignál transzdukciót je
lentősen meghatározza a drog metabolizmus 
enzimek állapota, indukáltsági foka. A drog 
metabolizmus nem külső anyagok átalakítá
sára alakult enzimrendszer, hanem endogén 
anyagokat alakít át széles, átfedő szubsztrát 
specificitású enzimek segítségével. Ezért ké
pes számos xenogén molekula átalakítására 
is, amelyek zömükben endogén molekulákra 
„hasonlítanak”. Ezt követően Bodor Miklós 
(Gyógyszerkutató Intézet/Ivax Corporation/ 
University Florida) „A retrometabolikus 
gyógyszertervezés újabb eredményei” című 
előadása hangzott el. A modem gyógyszer
kutatás- és tervezés egyik fontos szempont
jának a gyógyszermolekula (és metabolitjai) 
toxieitásának csökkentése, vagyis a terápiás 
index növelése kell, hogy legyen. A 
retrometabolikus megközelítés lehetővé te
szi - a szerkezet-hatás összefüggések, a szer- 
kezet-metabolizmus összefüggések és a fizi
kai-kémiai megfontolások figyelembe véte
lével - a szervezet kívánt helyén ható, biz
tonságos gyógyszerek létrehozását. Az ún.

nak, Péter Antalnak és Szabó Imrének. Kü
lön ki kell emelni a vegyszer- és műszer- 
gyártó és forgalmazó cégeket, mivel a to
vábbképző tanfolyam anyagi támogatásán 
túl igen gazdag kiállítási anyaggal és szín
vonalas cégelőadásokkal (9 cégelőadás volt 
hallható) segítették rendezvényünk sikeres 
lebonyolítását (ABL&E Jasco Kft., Allegro 
Kft., Applied Biosystems, B&K Bt., BST 
Kft., Kromat Kft., Lab-Comp Kft., Merck 
Kft., Novo-Lab Bt., OPLC-NIT Kft., 
Sigma-Aldrich Kft., Simkon Kft.).

A továbbképző tanfolyam szervezői a 
kapcsolt elválasztástechnikai módszerekre 
kívánták a hangsúlyt helyezni az ez évi ren
dezvényen, így a 28 előadás közül a legtöbb 
természetesen ebben a témakörben hangzott 
el. Köszönjük tanfolyamunk előadóinak, 
hogy sűrű elfoglaltságuk mellett elvállalták 
előadásuk megtartását és a hallgatóság szá

retrometabolikus hurok magába foglalja a 
kémiai gyógyszerirányító rendszerek (Chem
ical delivery system, CDS) és a lágy gyógy
szerek (soft drug, SD) tervezését. A CDS a 
gyógyszer valamely szervhez (agy, retina) 
történő célra irányítását és „bezárását” való
sítja meg, míg az SD a terápiás hatás kifejté
se után megtervezett és irányított módon el
veszti hatását. Az előadó a fenti megközelí
tés gyakorlati alkalmazásait példákkal il
lusztrálta.

Hatodik Hőgyes Előadás. Falus András 
egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem 
Genetikai, Sejt-és Immunbiológiai Intézet 
igazgatója „A hisztamin szerepe az im
munregulációban; mire tanít egy knock- 
out egér” címmel 2001  februárjában tartott 
nagy sikerű előadást. Az előadó és munka- 
csoportja részt vett abban a nemzetközi 
munkában, amely elsőként hozott létre ge
netikailag módosított hisztamin-mentes 
egeret. Ennek megvalósítása során a hiszt
amin termeléséért felelős hisztidin dekar- 
boxiláz (HDC) gént tették működésképte
lenné azáltal, hogy az enzim funkcióban 
nélkülözhetetlen fehérjerészt kódoló há
rom exont eltávolították. A HDCko egér 
fertilis, és különleges jellegzetessége, hogy 
a kiütött HDC miatti endogén hisztamin- 
hiány külső forrásból (pl. táplálék) pótol
ható. Ez lehetővé teszi, hogy különféle 
fenotípusokat hisztamintartalmú táp elvo
násával és hisztaminmentes diéta adásával 
létrehozzák. Az előadás bemutatta a HDC 
knock-out (HDCko) egér meglepően színes 
fenotípusát.

Beke Gyula -  Nagy Tamás

mára színes csokorban nyújtották át a leg
frissebb információkat és kutatási eredmé
nyeket, emelve rendezvényünk színvonalát.

Az első nap az előadások többsége az 
alapvető elválasztástechnikai módszerek is
mertetésével foglalkozott. Az első előadó 
Mincsovics Emil (OPLC-NIT Kft., Bp.) 
volt, aki a hagyományos és kényszeráram- 
lásos rétegrendszerű elválasztástechnikai 
eljárásokat és széleskörű alkalmazási lehe
tőségeit mutatta be. Pál Róbert (Kromat 
Kft., Bp.) gázkromatográfiával foglalkozó 
előadásában részletesen beszámolt a külön
böző injektálási és detektálási eljárásokról, 
ill. az oszloptípusokról. Szepesi Gábor pro
fesszor előadásában a HPLC módszerek 
standardizálásának kérdéseit tárgyalta, 
részletesen ismertetve a különböző 
validálási eljárásokat. Idei Miklós (Sem
melweis Egyetem, Bp.) a kapilláris elektro- 
forézis neves hazai kutatója a CE eljárásról 
ill. a micelláris elektrokinetikus kromatog- 
ráfiáról beszélt és mutatott be gyakorlati 
példákat. Ebédszünet után Dombi György

XXXII. Kromatográfiás Továbbképző Tanfolyam
(Szeged, 2001. január 24-26.)
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professzor (Szegedi Tudományegyetem) az 
NMR spektroszkópia alapjait ismertette, 
mintegy bevezetve a következő' napi LC- 
NMR előadást. Szabó Pál (MTA KKK, 
Bp.), a tömegspektrometria fiatal szakava
tott ismerője az MS technika alapjait ismer
tette, bevezetve a kapcsolt GC-MS, LC-MS 
és CE-MS előadásokat. Kele Zoltán (Sze
gedi Tudományegyetem) gyakorlati példá
kon keresztül illusztrálta a CE-MS eljárás
ban rejlő lehetőségeket. Ezen előadás után 
az érdeklődők ellátogathattak néhány sze
gedi kromatográfiás laboratóriumba, ahol 
műszerbemutatókon vehettek részt. A má
sodik napot Kóréh Orsolya (Lab-Comp. 
Kft., Bp.) előadása nyitotta meg, aki egy vi
szonylag új és hatékony detektálási mód
szerről, a fényszórásos detektálásról be
szélt. Német-Tóth Zsolt (Kromat Kft., Bp.) 
az igen érzékeny és szelektív, többszörösen 
is kapcsolt technikákat, a GC-ICP-MS-t és 
az LC-ICP-MS-t mutatta be. Tömböly Csa
ba, az MTA SZBK fiatal kutatója a 
radiokromatográfiáról és a benne rejlő sok
oldalú lehetőségekről beszélt. Szőke Attila 
(MÓL Rt., Algyő) GC-AED előadása saj
nos elmaradt, de a szervezők szeretnék, ha 
valamelyik következő továbbképző tanfo
lyamon ez az előadás is elhangozhatna. 
Szünet után Bállá József professzor (BME) 
igen érdekes előadásában a GC-MS kap
csolásának kritériumait és felhasználási le
hetőségeit tárgyalta. Vékey Károly (MTA 
KKK, Bp.) színes és tartalmas előadásban 
mutatta be az LC-MS kapcsolási lehetősé
geit és a fejlődési irányokat. Kiemelendő

Bruckner termi előadások
(Budapest, 2001. március 30.)

Schneider Gyula: Exo-heterociklu- 
sos szteroidok szintézise

A szívre ható glikozidok, mint ahogy nevük 
is jelzi, a szívizomzat működését befolyásol
ják. A természetben, mind a növényvilágban 
(pl. a Magyarországon is honos gyűszűvi
rág-félékben), mind az állatvilágban (varan
gyok) előfordulnak. Kémiai szerkezetüket 
tekintve az exo-heterociklusos szteroidok 
körébe tartoznak. Bár jótékony hatásuk rég
óta ismert, a gyógyászatban való felhaszná-

Pelyvás Ferenczik István: Új anti
biotikumok és enzimgátló anyagok 

szintézise

Az utóbbi két évtizedben kiemelkedő fon
tosságot nyert a viszonylag egyszerű kémi
ai szerkezettel jellemezhető, antibakteriális,

Újszászy Kálmán (EGIS Gyógyszergyár 
Rt., Bp.) előadása is, mivel a hazai, sőt 
nemzetközi viszonylatban új LC-NMR el
járást a perspektívákkal és nehézségekkel 
együtt ismertette. A délutáni első előadást 
Dudar Erzsébet (Fővárosi Növény
egészségügyi és Talajvédelmi Állomás, 
Bp.) tartotta a GC-FTIR alkalmazási lehe
tőségeiről a növényvédőszerek minősítésé
ben és szennyezéseinek meghatározásában. 
A következő előadásban Horváth Péter 
(Semmelweis Egyetem, Bp.) a kiroptikai 
detektálásban rejlő lehetőségekről beszélt. 
Veress Tibor (BM Bűnügyi Szakértői és 
Kutató Intézet, Bp.) az egyre fontosabb és 
aktuálisabb témát, a GC-MS kábítószer
analitikai alkalmazását mutatta be érdekes 
gyakorlati példákon keresztül. Babjak Mó
nika (Richter Gedeon Rt., Bp.) az LC-MS 
módszer alkalmazási lehetőségeit mutatta 
be gyógyszer hatóanyagok vizsgálatán ke
resztül. Molnár István (Merck Kft., Bp.) 
igen érdekesen illusztrált előadásában a 
HPLC töltetek egy új generációjáról be
szélt. Vas György (Perkin-Elmer Hungária 
Kft., Bp.) a GC-MS vizsgálatokhoz alkal
mazható korszerű és hatékony minta
előkészítési eljárásokat mutatta be részlete
sen. A második nap utolsó előadását e so
rok írója tartotta „Chip-ES-MS" címmel. A 
nap zárásaként a továbbképző tanfolyam 
résztvevői, előadói és a kiállító cégek kép
viselőijó hangulatú baráti találkozón vettek 
részt a MTESZ Székházban. A harmadik és 
egyben befejező napon is kitartó hallgató
ságnak első előadásként Klebovich Imre

lásukat nehezíti, hogy a terápiás és a toxikus 
index közötti tartomány meglehetősen szűk. 
Épp ezért széleskörű kutatás indult kedve
zőbb farmakológiai tulajdonságú mestersé
ges származékok előállítására. A módosított 
vegyületek egyik csoportját a telítetlen lak- 
tongyűrűbe új heteroatom beépítésével nyert 
származékok alkotják. E származékok rend
szerint már nem rendelkeznek digitális ha
tással, de fontos szerepük lehet a terápiában, 
mivel képesek bizonyos, az androgén anyag
cserében résztvevő enzimek gátlására. Az

illetve tumorellenes hatású antibiotikumok, 
a megfelelő metabolitok, valamint e vegyü
letek karbociklusos szerkezeti egységeinek 
vizsgálata. Különösen jelentős erőfeszítés 
irányul az intra- és extracelluláris Ca2+-ion 
transzport szabályozását befolyásoló egy
szerű karbociklusos vegyületek szerkezet-

(EGIS Gyógyszergyár Rt., Bp.) rendkívül 
tartalmas előadásában lehetett része „Kro
matográfiás módszerek és kapcsolt techni
kák komplex alkalmazása a metabolizmus- 
kutatásban" címmel. A következő előadás
ban Janáky Tamás (Szegedi Tudomány- 
egyetem) az LC-MS fehérjekémiai kutatás
ban betöltött egyre fontosabb szerepét is
mertette és illusztrálta, saját fejlesztéseket 
és példákat bemutatva. A szünet utáni első 
előadásban Németh László (Simkon Kft.. 
Bp.) érdekes áttekintést adott a különböző 
LC-MS interface-ekről. Bognár Zoltán 
(Applied Biosystems) a HPLC-tandem 
tömegspektrometria (LC-MS/MS) alkal
mazási lehetőségeit mutatta be. Dobó Ru
dolf (Fővárosi Növényegészségügyi és Ta
lajvédelmi Állomás, Bp.) az igen érzékeny 
GC-MS negatív Cl módszert tárgyalta és il
lusztrálta a fenoxiecetsav típusú herbicidek 
meghatározásán keresztül. A továbbképző 
tanfolyam utolsó előadója Pásztor József 
(Allegro Kft., Bp.) volt, aki a multidimen- 
zionális elválasztási módszereket tárgyalta 
színes előadásában. A tanfolyam zárszavá
ban Janáky Tamás megköszönte a hallgató
ságnak, az előadóknak és nem utolsó sor
ban a tanfolyamot támogató kiállító cégek
nek, hogy megtisztelték jelenlétükkel a
XXXII. Kromatográfiás Továbbképző Tan
folyamot és közreműködtek annak sikeré
ben és kiemelte, hogy mind a résztvevőket, 
mind a kiállítókat visszavárjuk Szegedre a
XXXIII. Kromatográfiás Továbbképző 
Tanfolyamra.

Bartók Tibor

előadás a Szegedi Tudományegyetem Szer
ves Kémiai Intézetében kidolgozott, négy 
különböző N-tartalmú gyűrűs új exo-hetero- 
ciklusos szteroidcsalád szintézisét mutatta 
be. Ezek közül kettő a pentadienolid gyűrű 
mintájára tetrahidro-oxazinonok, egy-egy 
pedig a butenolid gyűrű analógiájára a 
dihidrooxazinok illetve oxazolinok csoport
jába tartozik, tehát a 17 helyzetben kapcso
lódnak a szteránvázhoz. Az előadás nem
csak a pregnan-5,16-dién-20-on-3-acetátból, 
illetve androszt-5-én-3-acetátból kiinduló 
szintézisutakat ismertette, de elemezte az al
kalmazott reakciókörülmények fontosságát 
és bemutatta a sztereoszelektivitással kap
csolatban tett új megfigyeléseket is.

hatás közötti összefüggései tanulmányozá
sára. Az előadás az MTA Antibiotikum-ké
miai Kutatócsoportjában folyó, az antibioti
kumok aminodezoxi hexóz komponensei
nek átalakításával kapcsolatos kutatások 
eredményeit mutatta be. Ismertette a karbo
ciklusos gyűrűtranszformációval (Ferrier-II
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reakció) előállított új típusú azido- és amin- 
odezoxi-inozózok csoportját. A szintézisek 
intermedierjeinek felhasználásával, illetve 
D-(-)-kinasavból kiindulva, királis ciklo- 
hexenonokat állítottak elő, melyek epoxi- 
dálásával, illetve Claisen-átrendeződésével 
új anhidro-ciklitek, valamint elágazó láncú, 
(azido)ciklitek szintézisére nyílt lehetőség. 
Tanulmányozták az anhidro vegyületek kü

Az MKE Magyar Kozmetikai és 
Háztartásvegyipari Társaságának 2000-ben 
megválasztott új és kibővített elnöksége két 
fő célt tűzött ki maga elé: a rendezvény
programok gazdagítását, valamint a szak
oktatás feltérképezését és segítését. A ren
dezvények vonalán folytatni kívánták a 3-4 
évenként rendezett sikeres nagy, nemzetkö
zi kongresszusok hagyományát, de új elem
ként elhatározták, hogy a köztes években is 
tartanak egy-egy nagyobb rendezvényt.

Ez az új sorozat már 2000-ben elindult, 
Szegeden „Tudomány és Ipar" címen ke
rült sor az első szimpóziumra. Az egyna
posra tervezett rendezvények programját 
egyrészt hazai tudományos előadásokból, 
másrészt külföldi cégek bemutató előadá
saiból állították össze. A külföldi cégek 
egyúttal szponzorálják is a rendezvénye
ket, így azokat ingyenessé tehették a hazai 
résztvevők számára.

Az idei szimpózium „Kozmetika 2001” 
címen került megrendezésre április 5-én a 
Magyar Kulturális Alapítvány budavári 
székházában. A szponzorok a BASF 
Hungária Kft., a Chemische Laboratórium 
Dr. Kurt Richter GmbH, a Cognis 
Deutsche GmbH, a Crodarom S. A., a B. F. 
Goodrich, az F. Hoffman -  La Roche A. G. 
és az Uniqema voltak.

A délelőtti programban 3 klinikai jellegű 
előadás hangzott el, amelyeknek közös té
mája volt a bőr öregedése, valamint a kör
nyezeti tényezők szerepe a dermatológiai 
problémák kialakulásában. Az előadások 
egyúttal a kezelés és a védekezés lehetősé
geit is bemutatták.

Soós Gyöngyvér, a SZTE Klinikai 
Gyógyszerészeti Intézetének a professzora a 
bőr öregedésének a főbb tüneteit ismertette 
a ráncosodástól a karcinogén folyamatok 
bekövetkezéséig. Az eredményes prevenció 
és a kezelés főbb módszerei közül kiemelte 
a kollagén pótlását, mivel az öregedés kö
vetkeztében maga a kollagénképződés és a 
rostok aktivitása is csökken. A másik frek
ventált módszer a gyökfogók alkalmazása, 
ui. a „szabadgyökök” felelősök sok patoló
giás folyamatért, pl. gyulladásokat okozhat
nak, de a bőr öregedésében is jelentős szere

lönféle nukleofilekkel kiváltott gyűrűfel
nyitását, és kísérletet tettek a kapott ciklitek 
foszforilezett származékainak előállítására 
is. Az így nyert inozózok közül több figye
lemre méltó hatást mutatott és befolyásolta 
a foszfatidiünozit-4-kináz, illetve a mio- 
inozit-l-foszfát-szintetáz enzim működé
sét. E vegyületek perspektivikusan alkal
masak lehetnek a kedvezőtlen mellékhatá

pük van. Kiemelt fontosságú az A-vitamin 
alkalmazása, melynek a vitaminszerű hatása 
mellett erős a scavanger hatékonysága is. 
Ugyancsak fontosak a fényvédőszerek, mi
vel a káros mértékű napsugárzás a gyors 
bőröregedés és a növekvő bőrrák statisztika 
egyik fő faktora.

Rolf Petersen, a Kurt Richter Laborató
rium műszaki igazgatója „A kozmetikai 
hatóanyagokkal előidézett sejtstimulálás 
jelentősége” címen szintén a bőröregedés
ről tartott előadást. Kiemelte a környezeti 
tényezők jelentőségét, melyek 3 fő irányba 
hatnak: gyorsítják a ráncképződést, a bőr 
rugalmasságát és a védekezőképességet 
pedig csökkentik. Példaként ugyancsak a 
kollagént, valamint az elasztint említette. 
A sejtek aktivitására 3 különböző típusú 
anyag, ill. eljárás került bemutatásra, me
lyek rendre a szállító (transzfer) funkciók
ra, a védekező rendszerre és a hajnöveke
désre hatnak kedvezően.

Carmina Casas, a Hoffman -  La Roche 
cég termékmenedzsere, aki a fényvédőké
szítmények nemzetközi szakértője, „Az 
UV-sugárzás és a szükséges védekezés” cí
men tartott átfogó előadást. Ismertette a 
napégést és a pigmentációt befolyásoló té
nyezőket, az egyes bőrtípusokat és azok 
egyéni reakcióit, valamint a fényvédő fak
tor (SPF) meghatározását. Ezt követően be
mutatta a cég Parsol márkanevű fényvédő 
családját, egy A-szűrőt (1789) és a B- 
szűrőket (MCX, 340 és 5000), beleértve a 
vízoldékony változatot (HS) is. Végezetül a 
fényvédőanyagok új generációjának első 
tagjaként felvezette a Parsol SLX-et, amely 
új típusú polixilosan alapú hatóanyag.

A délutáni szekció a technológiai jellegű 
témákkal foglalkozott: új emulgensek, segéd
anyagok és eljárások kerültek bemutatásra.

Orosz Árpád, a Croda Hungária Kft. 
igazgatója a Crodarom S. A. képviseleté
ben a „Mikrohullámú technológiával előál
lított növényi kivonatokról” tartott elő
adást. Az új eljárás lényege, hogy a mikro
hullámú energia kinyitja a sejtmembránt és 
ezáltal sokkal tisztább és jobb minőségű 
terméket biztosít. Nagyfokú a módszer 
szelektivitása, különösen előnyös a hőre

sokkal járó Lf-terápia kiváltására a mániás 
depresszió kezelésében.
(Az előadások kivonatai és a Bruckner ter
mi előadások programja olvasható az MTA 
Kémiai Osztály, Szerves és Biomolekuláris 
Kémiai bizottság honlapján a következő 
web oldalon: http://www.kfki.hu/~chemin- 
fo/osztalv/bizott/bruckner/bruckner.htmlí 

Mihala Nikolett

érzékeny hatóanyagok esetében és gazda
ságosabb is, mivel sokkal gyorsabb az 
extrakció. A gyakorlati példák között sze
repeltek többek között a kamilla, a szalvia, 
az orbáncfű, a komló, a fodormenta, vala
mint az így extrahált kivonatokból készült 
speciális komplex-kivonatok.

Dorina Ghirardi, a B. F. Goodrich cég 
fejlesztési laboratóriumának vezetője a 
„Pemulen TR-2 polimer emulgens alkal
mazása a spray-ek formulálására” címen 
tartott előadást. A Pemulen a TR-2 akrilá- 
tok és C l0-30 alkilakrilátok kereszt- 
polimerje, mely a hagyományos emul- 
gensekhez és technológiákhoz képest szá
mos előnyt biztosít: nem HLB-függő, al
kalmazásával csökkenthető az emulgens 
mennyisége, egyszerűsíthető a technológi
ai eljárás, valamint jelentősen növelhető a 
rendszerben inkorporált olaj mennyisége, 
akár 60-70%-ig. A spray-ek mellett a tejek, 
a lóciók és a krémek előállítására is alkal
mas az emulgeátor.

Horváth Péter, az ICI Hungária Kft. igaz
gatója, az Uniqema cég nevében 
„Formulálási koncepció az Arlatone Duó 
készítménnyel” címen tartott előadást. Az 
Arlatone Duó az ICI új terméke, mely legin
kább egy stabilizáló ágens avagy massza, 
melyet egyes esetekben az előállítás közben 
adnak a rendszerhez, máskor viszont az utó
lagos hozzáadás a megoldás. Az Arlatone 
Duó tulajdonképpen stabilis mátrixot képez 
a legkülönbözőbb rendszerek esetében. A 
példák között arcradír, arclemosó, tisztító 
habkrém és kímélő tuskrém szerepeltek.

Norbert Boyxen, a Cognis Deutsche 
GmbH kutatója „A gyöngyházasító anya
gok új generációja. Új oleokemikália alapú 
opálosító anyagok” címen tartotta előadását. 
A Cognis gyöngyházasító alapanyag reper
toárjának legújabb tagja az Euperlan PK 
4000. A samponok és a személyi ápolósze
rek esetében mélyebb csillogást, jobb kezel
hetőséget és stabilitást biztosít. Könnyíti a 
formulálást és gazdaságos, mert mindössze 
1 -2%-os koncentrációban ajánlott. A másik 
bemutatott termék a Lamesoft TM benz, 
mely egy új típusú opálosító adalék. A viasz 
bázisú készítmény gyöngyházasító anyag és 
poliakrilátok keveréke. Könnyen formálha
tó, jobban kezelhető, nagyobb fokú stabili
tást biztosít és biológiailag lebomlik.

KOZMETIKA 2001 Tudományos Szimpózium
(Budapest, 2001. április 5.)
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Kremmer László, a BASF Hungária Kft. 
termékmenedzsere „Új irányok a hajápolás
ban” címen tartott előadást, melynek kereté
ben ismertette a hajápolásban uralkodó tren
deket termékcsoportonként. Ennek szelle
mében két új terméket mutatott be. A két 
polimertípusú termék közül az egyik hajfor
mázó ágens, a másik az eddigieknél hatáso
sabb hajkondicionáló volt. A Luviflex Silk 
egy új szilikontartalmú polimer haj spray

gyanta, elasztikus flexibilis hatással. Ezáltal 
sima, lágy, selymes hajat, azaz természetes 
hajviseletet biztosít. A Luviquat Care pedig 
fokozott hatású kondicionáló polimer, első
sorban samponokhoz ajánlott. Kiemelkedő 
tulajdonságai: a jó fésülhetőség, a természe
tes érzet, a megfelelő hajtérfogat és a stati
kus feltöltés redukciójának a biztosítása.

Befejezésül elmondható, hogy a jövő év
ben nem szervezünk egynapos rendez

Nemzetközi gumiipari konferencia
(Budapest, 2001. április 26 -28 .)

A vegyiparhoz sorolt más ágazatokhoz ha
sonlóan, a magyar gumiipar szakmai tömö
rülései is szerveznek időről-időre konfe
renciákat. A korábbi, kezdetben a Magyar 
Kémikusok Egyesülete Gumiipari Szak
osztálya, majd megalakulása után a Ma
gyar Gumiipari Szövetség kezdeményezte 
gumiipari ankétok, kollokviumok hagyo
mányait követve, hosszabb szünet után 
1996-ben sor került Budapesten a „Kelet- 
Nyugat Gumiipari Konferenciá”-ra, majd
1998-ban a „Gumiipar és a Környezetvé
delem” c. szimpóziumra. Mindkettő nagy
sikerű nemzetközi rendezvény volt, szá
mos külföldi résztvevővel és előadóval.

A sorozat új jelentős állomáshoz érkezett 
most el a „Duna-menti Országok Nemzet
közi Gumiipari Konferenciája” megrende
zésével. 2 0 0 1 . április 26-28 között a buda
pesti Gellért Szállóban, a névadó Dunától 
valóban néhány méternyire gyűltek össze a 
térség szakemberei a Német Kaucsuk Tár
saság (DKG, Deutsche Kautschuk 
Gesellschaft E.V.) és a Magyar Kémikusok 
Egyesület Gumiipari Szakosztályának kö
zös szervezésében tartott találkozóra. A 
konferencia technikai lebonyolítója az 
Egyesület rendezvényszervező gárdája volt.

Az első „Duna-menti” konferenciát két 
évvel ezelőtt Bécsben tartották azzal céllal, 
hogy a Duna-menti régió szakembereinek 
adjon fórumot az iparágat érintő gazdasági 
és műszaki kérdések megvitatására, a térség 
neves szakemberei által előadott új ismere
tek meghallgatására, néhány különösen ak
tuális témakör (környezetvédelmi kérdések, 
a térség speciális időszerű problémái stb.) 
áttekintésére. A következő találkozó a ter
vek szerint 2003-ban Csehországban lesz.

A budapesti konferenciára összesen 40 
szóbeli előadást ill. posztert fogadott el a né
met, osztrák és hazai tagokból álló szerve
zőbizottság. Az előadók jelentős része Né
metországból érkezett, de a magyar, osztrák 
szakemberek mellett szlovák, cseh, holland 
és orosz előadókat is köszönthettünk. A 180 
résztvevő 16 országból érkezett.

A konferencia fő szponzora a világ talán 
legnagyobb abroncsgyártója, a francia Mi
chelin, kiemelt szponzora a műszaki gumi
termékek gyártása terén kiemelkedő ütem

ben fejlődő német Phoenix csoport volt, de 
a támogatók között volt egy tucat más, el
sősorban németországi cég is. A Michelin 
és a Phoenix szerepe nem meglepő, hiszen 
a Taurus privatizálása óta ez a két cég a 
legjelentősebb szereplője a magyarországi 
gumigyártásnak.

A megjelenteket Nagy Tibor, a konferen
cia elnöke és Adler Tibor, a budapesti né
met nagykövetség ipari ügyekkel foglalko
zó képviselője köszöntette, majd a konfe
rencia nyitó előadását a magyar külügymi
nisztérium képviselője, Szabó Sándor tar
totta meg hazánk EU csatlakozási kérdése
iről, részletesen elemezve a dunai országok 
jelenlegi és jövőben együttműködési lehe
tőségeit és feladatait.

A négy meghívott előadó sorában először 
Mamiéi Weiller, a Michelin/Taurus vezér- 
igazgatója a multinacionális vállalatok mul
timárka stratégiájáról beszélt, kiemelve a 
gumiabroncs gyártó cégeknél kialakult gya
korlatot. Ezután Jaczkó László, a Magyar 
Gumiipari Szövetség volt elnöke a közép- 
és a kelet-európai régió gumiiparában az 
utóbbi 10 évben bekövetkezett szerkezeti és 
szervezeti változásait ismertette. A követke
ző előadásban H. J. Zwarg, a Phoenix egyik 
vezetője az elektronikus kereskedelem tér
hódításának a beszállítókra kifejtett pozitív 
hatásait elemezte. Ezután Palotás László 
igazgató, az elsősorban a járműiparnak mű
szaki gumitermékeket szállító Tauril Kft. ré
széről ismertette a kis, „független" gumiipa
ri vállalkozások és a vevő „multik” közötti 
egyenlőtlen küzdelem tapasztalatait.

A szóbeli szakmai előadások jelentős ré
sze foglalkozott új gumiipari nyersanyagok
kal. így hallhattunk a szilikon- és a fluor ka- 
ucsukok, a szilika töltőanyagok, valamint új 
reverzióállóság-fokozó adalékanyagok új tí
pusairól. Karger-Kocsis József, a kaisers- 
lautem-i egyetemen dolgozó magyar kutató 
a hidrotermikusan lebontott térhálósított 
poliészter-uretán gumiipari alkalmazásáról 
szólt. E tárgykörbe sorolható a BorsodChem 
és a Tauril három szerzőjének (Marossy- 
Tassy-Tóth) ismertetője, amely a klórozott 
polietilén alkalmazási területeinek kiter
jeszthetőségével foglalkozott. Az előadások 
nemcsak az új anyagok tulajdonságainak és

vényt, hanem az április 17-19. között meg
rendezésre kerülő V. Nemzetközi Kozmeti
kai és Háztartásvegyipari Kongresszus ke
retében szervezünk önálló ipari szekciót és 
ugyancsak önálló klinikai szekciót. A 
„Kozmetika 2001” szimpóziumon elhang
zott előadásokat az Olaj Szappan Kozmeti
ka című folyóirat folyamatosan megjelen
teti.

Hangay György

alkalmazástechnikai lehetőségeinek ismer
tetésére tértek ki, hanem ahol szükséges 
volt, megadták azok hatásmechanizmusára 
kidolgozott elméletek (pl. töltőanyagok erő
sítő hatása) összefoglalását is.

Másik fontos előadás csokor a gyártás- 
technológiák (gépek, eljárások, automati
zálás) és a vizsgálatok terén tapasztalható 
fejlődés néhány érdekes példáját emelte 
ki. Hallhattunk a gumiipari keverési és 
fröccsöntési eljárások automatizálási és 
vezérlési kérdéseiről, új dinamikus-mecha
nikai vizsgálati eljárásokról, országúti ab
roncskopás méréseket helyettesítő labora
tóriumi módszerekről és az elasztomerek 
fáradási tulajdonságainak értékelését befo
lyásoló megfontolásokról. E témakörben 
is volt magyar előadás: a Taurus Emergé 
Kft. fejlesztői (Seregély-Maksa-Marosi) 
konkrét keverőüzemi körülménynek között 
végeztek vizsgálatokat és ajánlanak mód
szert a kapacitás kihasználás és a minőség 
egyidejű optimálissá tételére.

A műszaki gumitermékek új alkalmazás- 
technikai példáival kevés, mindössze egy 
előadás foglalkozott. Egy új vasbeton alag
út elemek közötti tömítőrendszer kialakítá
sáról a Phoenix AG. fejlesztői (Váradi- 
Gipperich-Kassel) számoltak be.

Több előadás foglalkozott a gumiipar 
aktuális környezetvédelmi kérdéseivel, 
többek között a BME kutatói (Siska- 
Miháltz-Csikor) által ismertetett eljárással, 
amely a gumiabroncs hulladékok zártláncú 
pirolízisére kínál új megoldást. Ide sorol
ható a gumiabroncsok újrafutózásával fog
lalkozó témakör is.

A posztereken bemutatott anyagok meg
tekintésére is elegendő idő állt rendelkezés
re, így az érdeklődök ily módon is alaposan 
megismerkedhettek több újdonsággal a mű- 
kaucsukok és más nyersanyagok, feldolgo
zás-technikák, vizsgálati eljárások és kész
termék alkalmazások, valamint a hulladék 
hasznosítási módszerek területéről.

A konferencia résztvevői és vendégei a 
budapesti Közlekedési Múzeumban tartott 
vacsora előtt megtekintették a múzeumban 
nemrég megnyílt gumiabroncs történeti 
kiállítást. A vendégek elismeréssel szóltak 
a rendezvényről, dicsérték a szerencsés 
helyszín és időpont kiválasztást, a program 
összeállítást és a zavartalan lebonyolítást.

Horváth László
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M egemlékezés dr. Ötvös Dániel 100. születésnapja alkalmából
(Budapest, 2001. április 26.)

Az emlékülést a Nyugdíjas kémikusok kö
re, a család és a Magyar Vegyészeti Múze
um szervezésében tartották.

A megemlékező összejövetelt Próder Ist
ván, a Magyar Vegyészeti Múzeum igazga
tója vezette. Emlékbeszédet Tóth Béla, a 
Nyugdíjas Kémikusok Egyesülete Nyugdí
jas kémikusok körének elnöke tartotta a 
Magyar Kémikusok Lapjában már koráb
ban megjelent közlemény alapján [Magy. 
Kém. Lapja, 56, 154 (2001)]. A szónok 
Ötvös Dánielnek gazdag életpályájából a 
Nyugdíjas kémikusok körének megalapítá
sát és a Magyar Vegyészeti Múzeum szer
vezésében való aktív részvétele során szer
zett érdemeit emelte ki. Próder István 
Ötvös Dániel hivatástudatát, a fiatalokkal 
szembeni kapcsolattartó képességét hang-

Az Európai Kémikusegyesületek Szövetsé
ge (FECS) Végrehajtó Bizottsága 
(Executive Committee) 2001. április 2-3-án 
tartotta ülését Brüsszelben, Belgiumban. 
Egyesületünk képviseletében Náray-Szabó 
Gábor, aki a Komputeres Kémia Munkabi
zottság elnökeként tagja a VB-nek és Antal 
Istvánná, a FECS egyik főtitkára vett részt. 

Az ülés főbb határozatai a következők:
-  Jóváhagyta az előző évi ülések jegyző

könyveit (VB: 2000. ápr. 5. Brüsszel, VB 
+ Közgyűlés: 2000. okt. 4-6. Rimini, 
Olaszország).

-  Megvitatta és kiegészítéseket javasolt az 
AllChemE (Az európai vegyészetet, ve
gyészmérnökséget és technológusokat 
képviselő 5 szövetség csúcsszerve) által 
készített, „SCOP1NG" Report fó r  COM- 
MISSIONER BUSQUIN on the „Gaps 
Needs and Opportunities ” fór CHEM
ISTRY" in the European Research Area 
and Sixth RTD Framework Programme 
című összeállításhoz, amelynek célja a 
bemutatkozáson és a személyes kapcso
latfelvételen túl, több pénzt szerezni az 
Európai Bizottságtól a kutatásokhoz.

-  Meghallgatta Dr. Rob Taalman, a CEFIC 
(Európai Mémökszövétség) új „Hosszútávú 
kutatások előkészítő'igazgatója” beszámo
lóját, aki megemlítette, hogy Busquin úr 
már be is vett több javasolt témát az 
AllChemE jelentésből a 6 . Keretprogram
ba, amely különben 200 2 . nyarára lesz kész 
az Európai Parlament jóváhagyása után. 
Ezen elfogadott témakörökben 
(Nanotechnológiák, Katalízis: anyagtransz
formáció. Kémia az élettudományokban, 
Kémia a fenntarthatóságban. Kémia: Tár

súlyozta. Keszegh Márta, a Magyar Tudo
mányos Akadémia Kémiai Tudományos 
Osztályának nyugdíjas tudományos titkára 
az 50 évvel ezelőtt alapított Kémiai Osztály 
munkájába való bekapcsolódását és aktív 
részvételét ismertette. A megalakuláskor 
Ötvös Dániel az Általános és Szervetlen 
Kémiai Bizottság Szervetlen Kémiai Albi
zottsága titkáraként fejtett ki magas szintű 
szervező és tudományos munkát. 
Szabadváry Ferenc akadémikus Ötvös Dá
nielt azok közé a férfiak közé sorolta, aki
nek nem volt ellensége annak ellenére, 
hogy szerteágazó, sokféle tevékenységet 
fejtett ki. Ismertette a Magyar Vegyészeti 
Múzeum szervezése körüli munkásságát.

Ezt követően Ötvös András és ifj. Ötvös 
Dániel kedves, családi hangvételű hozzá-

sadalom és a fiatalság) 2001 folyamán 5 
munkaülést szerveznek az AllChemE-aján- 
lásoknak tartalommal való kitöltésére.

-  Igen elhúzódó és szerteágazó vita után 
úgy döntött Dr. Reto Battaglia FECS el
nök „FECS Action Plán" című vitairatá
ról, hogy az elhangzottak értelmében az 
Elnök úr új vitairatot szövegez, és meg
küldi a tagegyesületeknek, hogy azok ve
zetősége megvitathassa azt az októberi 
közgyűlésig, ahol döntenek a végleges 
tennivalókról és azok ütemezéséről.

-  Megvitatta a Német Kémikusok Egyesüle
te (GDCh) elnökének a Nachrichten aus 
dér Chemie-ben írt cikke ajánlását egy új 
„Kémikusegyesületek Európai Uniója ” lét
rehozásáról, valamint a FECS elnökének és 
több vezetőjének -  köztük Dr. Náray- 
Szabó Gábornak (aki figyelmeztette a 
GE)Ch-t, hogy egyedül, pl. az angolok nél
kül nem lesznek képesek új európai szerve
zet létrehozására) -  az erre adott válaszát.

A FECS elnöke emlékeztette a VB-t, hogy 
a 2000. októberében Riminiben megtartott 
„Elnökök értekezletén” a tagegyesületek a 
jelenlegi szerkezet megtartását javasolták, 
és ellenezték egy újabb létrehozását.

A GDCh részéről Tóm Dieck kifejtette, 
hogy ők az „Európai Kutatási Térség” fej
lesztésének támogatásában érdekeltek. 
Úgy érzi, hogy a politikai ügyeket a FECS, 
és nem az AllChemE szintjén kell kezelni.

Erre szabványosított szoftvert kell kifej
leszteni, amely az egyesületek egyéni tag
jait képes megszólítani; erre keresi a pénz
ügyi támogatást.

Dr. Battaglia többszöri határozott rákér
dezésére, hogy a FECS-en belül kialakuló

szólásukban emlékeztek édesapjukra. 
Eötvös Csilla operaénekesnő Ötvös Dániel 
családi áldozatkészségét emelte ki. Fehér 
László egyrészt a Nehézipari Minisztéri
umban együtt töltött időt elevenítette fel, 
másrészt mint elődjére emlékezett vissza 
az akadémiai munkában. Putnoki János 
ügybuzgóságát és szakmaszeretetét emlí
tette nagy tisztelettel. Nagy Tibor a Szolno
kon eltöltött közös évekre emlékezett visz- 
sza meghatott szavakkal.

Az emlékülés után a mintegy 50 főnyi 
résztvevő a Farkasréti temetőben felkeres
te dr. Ötvös Dániel sírját, ahol P. Nagy Sán
dor, a Múzeum első és Próder István, a 
Múzeum jelenlegi igazgatója helyezték el a 
tisztelet és a megemlékezés koszorúját.

A rendezvény befejezéseként ifj. Ötvös 
Dániel a Farkasréti Plébániatemplomban, 
hálaadásul szüleik áldozatkész neveléséért, 
orgonahangversenyt adott.

Sz. G.

változásokat is figyelembe véve, akarnak-e 
szerepet vállalni a FECS jövőjének alakítá
sában, Tóm Dieck nem tudott határozott vá
laszt adni, és a FECS fejlődésének ütemé
től tette függővé a GDCh álláspontját.

Az Angol Kémikusok Egyesülete (RSC) 
nevében Dr. Giachardi kijelentette, hogy 
ha a FECS világos célokat állít maga elé, 
úgy az RSC a jövőben is támogatja.
-  Megvitatta és ajánlásokat fogadott el az 

„Európai Kémiakonferencia'' megindítá
sával kapcsolatban. (A téma 2000. októ
berében a Riminiben vetődött fel, a 
Nachrichten aus dér Chemie januári szá
ma pedig közli a GDCh javaslatait.)

Tóm Dieck ismertette, hogy néhány ország 
kémikus egyesületével folytatott konzultá
ciója eredményeképpen a franciák hajlan
dóak lennének a 2 0 0 2 . júliusában 
Toulouse-ban tartandó nagy nemzeti kon
ferenciájukat európai elemekkel bővíteni. 
Ez után az „átmeneti” konferencia után 
2004-ben lehetne megszervezni az első 
„Európai” konferenciát.
A VB egyetértett abban, hogy
a) a GDCh nyújtson további információt a 

diviziók/munkabizottságok elnökeinek 
a Toulouse-i konferenciához való csatla
kozás lehetőségeiről,

b) a diviziók/munkabizottságok elnökei 
gondolkozzanak félnapos szimpóziu
mok megszervezéséről a 2 0 0 2 . júliusi 
Toulouse-i konferencián, és a

c) 2004-es rendezvényről, és határozzák 
meg annak lehetséges témáját.

-  Megvitatta Náray-Szabó Gábor javasla
tát a diviziók/munkabizottságok speciális 
taglistájának létrehozására. (Ez lehetne a 
GDCh által kezdeményezett teljes taglis
ta kialakításának első, a legegyszerűbben 
kivitelezhető fázisa.)

Megállapodott abban, hogy az októberi diví- 
zió/munkabizottsági elnökök értekezletére

A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK HÍREI
A FECS Végrehajtó Bizottságának ü lése
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konkrét javaslattal kell menni a tartalmat, a 
szoftvert és főleg a közös szerkezetet illetően. 
-  Megvitatta Prof. Zamojski javaslatát a ki

bővített, hosszabb ideig működő Executive 
Committee-ró'l. Javasolták kisebb, aktív 
csoportok létrehozását a stratégiai kérdések 
kialakítására, a választott és kinevezett ta
gok megbízatási idejének meghosszabbítá
sát, de nem az EC jelenlegi létszámának 
növelését. Megegyezett abban, hogy az el
nök az ,Action Plan ” átdolgozása során ja
vaslatot tesz az EC szerepének és kialakítá
sának módjára is. Valószínűleg ez magával 
hozza a FECS Alapszabály módosítását is. 

-Dr. Inch visszavonulása után elfogadta, 
hogy 3 évre Dr. David Giachardi, az An
gol Kémikusok Egyesülete (RSC) ügyve
zető igazgatója legyen az EC tagja. A 
megüresedő 4 helyre az ülés időpontjáig 
csak 3 nevezés érkezett: Prof. M. 
Salisova, Dr. N. Katsaros, Prof. H. Cohen.

A z  Európai Gyógyszervegyészeti 
Szövetség/European Federation for 
Medicinal Chemistry (EFMC) 2001. május 
6 -án tartotta Management Committee 
(MC) gyűlését a I3th Noordwijkerhout- 
Camerino Symposium (Noordwijkerhout, 
Hollandia, 2001. május 6-11.) megnyitása 
előtt. Egyesületünket Domány György, 
mint a MC tagja képviselte az ülésen. Ez 
volt az első alkalom, hogy az Executive 
Committee (EC), és ezen belül a Chairman 
(H. Timmerman), a titkár (E. Differding) és 
a Treasurer (W. Froestl) beszámolt a meg
választásuk (2 0 0 0 . szeptember) óta végzett 
munkájukról. F. Sanz (ISMC Co-ordinator) 
a 2 0 0 2 -es szimpózium szervezésének állá
sát ismertette, majd D. Buckle (Press 
Delegate) tájékoztatta az MC tagjait a J. 
Metf. Chem. Long Range Planning 
Committee-jében végzettekről. A MC né
hány kérdés és megjegyzés után elfogadta 
a beszámolókat, amelyekből néhány sze
melvény:
- A z  EC felvette a kapcsolatot az Európa 

Tanács illetékeseivel Brüsszelben, abból a 
célból, hogy anyagi támogatást szerezzen 
az EFMC számára. A megbeszélés nem

Egyetértett abban, hogy meghosszabbít
ják a nevezési határidőt, és ha több mint 4 
nevezés érkezik be, úgy az EC e-mail -  
szavazással dönt arról, hogy milyen javas
lattal éljen az októberi közgyűlésnek.

-  A Szerb Kémikusok Egyesülete kiegészí-
' tő információja alapján úgy döntött,

hogy javasolja a közgyűlésnek annak fel
vételét a FECS-be.

-  Elfogadta a Lengyel Kémikusok Egyesü
lete ajánlatát a FECS Közgyűlés 2002. 
október 9-11. közötti megrendezésére.

-  Megadta a FECS Sponsorship-et a 2001. 
szeptember 2-7. között Gdanskban, Len
gyelországban tartandó XIVth FECHEM 
Conference on Organometallic Chemistry 
részére.

-  Az Örebro University (Svédország) kéré
sét egy környezetvédelmi témájú 
EUCHEM konferencia megszervezésére 
2003, vagy 2004-re üdvözölte, de a tá

volt sikeres, bár sikerült megtudni, hogy 
bizonyos szigorú feltételekkel, elsősorban 
oktatási célokra lehet pénzt szerezni.

-  Az EC megbeszéléseket kezdett a 
Gyógyszerészeti Társaságok Európai 
Szövetsége (EUFEPS) vezetőivel egy 
olyan együttműködés létrehozásáról, ami 
mindkét szövetség érdekeit szolgálná, 
miközben függetlenségük megmaradna.

-  Az elmúlt év végén mintegy 24 000 Euro 
vagyona volt a szövetségnek. Az 
Adhering Organizations (AO) kb. 80%- 
a, köztük a MKE is, már befizette az idén 
esedékes hozzájárulást.

Ezt követően a MC jelenlevő tagjai (20 fő) 
röviden ismertették egyesületük ezévi nem
zetközi jelentőségű tevékenységét, majd 
néhány felmerült kérdésben döntött a MC:
-  A MC hozzájárult ahhoz, hogy az LD 

Organisation s.p.r.l. (Belgium) cég készít
sen egy ,J)irectory’’-t az EFMC-ről, an
nak tagszervezeteiről, abból a célból, hogy 
a szövetség „láthatóbbá” váljék (Minden 
tagszervezet kb. egyoldalnyi helyet kap. 
Ennek „kitöltésére’1 fel kell készülnünk).

-  Megválasztották a Nauta Award 2002. 
zsűrijét, és jóváhagyták egy új EFMC

mogatás megadása előtt javasolta a szer
vezőknek, hogy vegyék fel a kapcsolatot 
a FECS Elelmiszerkémiai Divíziójának 
elnökével, és tisztázzák a Divízió részvé- 
teli lehetőségét ahhoz, hogy az EC meg
adhassa a.FECS jóváhagyását.

-  Meghallgatta a divíziók és murikabizott- 
ságok elnökeinek beszámolóit a jövőbeli 
stratégiáikról.

-  Megbízta Ms. McEwan főtitkámőt, hogy 
körlevélben kérjen ajánlatokat a tagegye
sületektől az októberben esedékes elnök
jelölt-választásra. Náray-Szabó Gábor 
(aki az előző elnökválasztáskor visszalé
pett Dr. Reto Battaglia javára) jelezte, 
hogy bizonyos körülmények tisztázása 
után hajlandó lenne indulni a választáson.

-  Megállapodott arról, hogy a következő 
EC-ülés, Divízió/munkabizottsági elnökök 
ülése és Közgyűlés Lisszabonban, Portu
gáliában lesz 2 0 0 1 . október 10- 12. között.

Award létrehozását, amit az UCB 
Pharma szponzorál (Ez utóbbi díj zsűri
jében Domány György is helyet kapott).

-  A MC támogatta, hogy az EC további 
erőfeszítéseket tegyen az EUFEPS-szel 
való együttműködés kialakítására.

-  Az EC kérésére a török kollégák megfon
tolják, hogy a 2005-re tervezett ISMC-1 
esetleg mégis 2006-ban szervezzék Isztam
bulban. Ha ez megvalósul, akkor az azt kö
vető ISMC csak 2008-bán lenne. Erre mi is 
pályázunk, de a MC (és ezen belül az EC) 
a szervezés lehetőségét az osztrák kollé
gáknak kívánja adni, mondván, hogy míg 
mi már szervezhettünk ISMC-t (1988), ad
dig Ausztriának ez lenne az első lehetősé
ge. Ugyanakkor a 2010-es ISMC szervezé
sének a joga (egyelőre) a miénk. Képvise
lőnk felvetette, hogy szervezzünk az oszt
rákokkal közösen ISMC-t, hisz erre is van 
példa (2004. Dánia-Svédország), és az ötle
tet az MC tagjai, köztük G. Ecker, az oszt
rák delegátus is megfontolásra érdemesnek 
tartotta (képviselőnk javasolja a kapcsolat 
felvételét az osztrák kollégákkal).

-  A következő MC gyűlés a jövő évi ISMC 
előtt, 2002. szeptember Tjén, Barceloná
ban lesz.

A. I.-né

Az EFMC Intéző Bizottságának ü lése

KÖVETKEZŐ SZÁMUNK TARTALMÁBÓL Dávid Oxley: Innováció a gázfázisú
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------  polimergyártásban
Közgyűlési krónika csökkentésükre irányuló technológiák
György Andrea: Dioxinok analitikája és fejlesztési irányai

KÉMIAI ÉS VEGYIPARI TÁRGYÚ LAPOK összetételének meghatározása során
,  ,  Shutova Tatjana, Kriska Tamás, Németh

TARTALMÁBÓL András és Gál Dezső: Mennyiségi spin-
--------------------------—------------------------------------------------------------------------------------ csapdázás in vitro alkalmazásának kémiai

modellezése
Magyar Kémiai Folyóirat Ganescu Ion: A tiocianáto-króm(III)-ve- Vanyúr Rozália, Héberger Károly, Jakus

gyes-komplexek szolvatálódása Judit és Kövesdi István: Fotoszenzibili-
(107. évfolyam, 4. szám, 2001. április) Pólyák Klára és Hlavay József: Mérési zátorok fotodinamikus aktivitásának és

Zsakó János, Várhelyi Csaba és bizonytalanság becslése aeroszolok elemi felhalmozódásának előrejelzése mennyi-



ségi szerkezet-hatás összefüggések segít
ségével

Molnár Eszter, Vass István, Rozmán 
András és Borossay József: A Duna szer
ves szennyezettségi adatainak statisztikus 
feldolgozása

Magyar Kémiai Folyóirat

(107. évfolyam, 5. szám, 2001. május) 
Kökösi József, Likó Zsuzsanna, Kiss Ár

pád, Podányi Benjámin és Hermecz István: 
Pentaciklusos indolalkaloid-hibridek szin
tézise

Dani Zoltán, Fodor Péter és Óvári Mi
hály: Induktív csatolású plazma tömeg- 
spektrometriás platinameghatározás bioló
giai és környezeti mintákból 

Szabó Kálmán és Földesi Edina: 
Elektrokémiai vizsgálatok kis hőmérsékle
teken, XVIII.

Nényei Árpád, Somlai János, Kanyar Béla, 
Skrinyár Mónika, Hoffer Krisztina és Tarján 
Sándor: Természetes radionuklidok okozta 
gamma-dózisteljesítmény- és radonszint- 
csökkentési lehetőségek lakóépületekben 

Somlai János, Kanyar Béla, Kovács Ti
bor, Nényei Árpád, Horváth Gabriella és 
Lóczi Tamás: Palackozott ásványvizek 
226Ra-koncentrációja és a fogyasztásától 
származó lakossági sugárterhelés becslése 

Keglevich György, Trecska Mónika, 
Dajka Beáta, Chuluunbaatar Tungalag, 
Dobó András, Töke László és Pete Béla: A 
(2,4,6-trialkilfenil)-foszfolok Diels-Alder 
reakciója N-fenilmaleinimiddel

Műanyag és Gumi

(38. évfolyam, 5. szám, 2001. május)
Dr. Lehoczki László: Műanyag Kollok

vium 2001 konferencia Szeged

Dr. Nemes Sándor: A  nyilvánosság és a 
titkosság a kémiában 

Sándor Zoltán: Mintafelületek vizsgála
ta új, digitális képfeldolgozó eljárással 

Kiss Sándor: TVC ablakprofil rendsze
rek fejlődéstörténete 

Kiébert Szilvia, Juhász Péter, Szulmanné 
dr. Biliét Mariann, dr. Belina Károly: PÉT 
hulladék módosítási lehetőségeinek tanul
mányozása

Műanyag és Gumi

(38. évfolyam, 4. szám, 2001. április)
Dr. Szabó Ambrus: A magyarországi 

műanyagcső gyártás és felhasználás törté
neti áttekintése

Tímár Éva: PE 100 -  a jó kompromisz- 
szum

Jakab János: PE idomok a Pannon- 
Pipe-tól

Kiss Sándor: A BC Ablakprofil Kft. 10 
éves története

Bártfay Kornél Emil: Műanyagcsövek 
előállítása a Partium ’70 műanyagipari 
Részvénytársaságnál 

Bacsinszky Tibor: A Wavin új fejlesztései 
Romhány Gábor, dr. Új József, dr. 

Czigány Tibor: Földbe fektetett kompozit 
csatornacső vizsgálata 

Nyikuly József, Szabó György: Mű
anyaghegesztők minősítése során szerzett 
tapasztalatok

Budaplast -  Száltekercselt, üvegszál 
erősítésű csövek, csővezetékek 

Simon Lajos: Műanyag kútszűrő család 
a Budafilter Kft.-től

Magyar Vegyipar

(11. évfolyam, 5. szám, 2001. május) 
MAVESZ közgyűlés

Gondolatok a Hangsúlyváltoztatási 
Program értékelése kapcsán 

A teljesjogú CEFIC-tagság kapujában 
A szövetségi munka hangsúlyainak 

várható változásai az EU csatlakozás tük
rében

A Széchenyi Terv és a szellemi infrast
ruktúra fejlesztéséről 

Hogyan segíti a Német Vegyipari Szö
vetség a szakmai oktatást?

Megállapodás a Gazdasági Minisztéri
um és a MAVESZ együttműködéséről 

A szövetségi munka elismerése 
A Magyar Műanyagipari Szövetség jubi

leumi közgyűléséről 
Műanyag-Csőgyártók Szövetsége nem

zetközi szemináriuma a műanyagok újra
hasznosításáról

A Növényvédőszer-ipari Szakmai Szö
vetség rendezvényeiről 

Vegyipar és társadalom 
A 21. század első Irinyi versenyéről

Membrántechnika

(5. évfolyam, 2. szám, 2001. május) 
Megemlékezése Jakabházy Istvánról 
XI. Membrántechnikai Konferencia. 

Felhívás és jelentkezési lap
19. Dechema Jahrestagung dér 

Biotechnologen (Lipcse, 2001. március 
13-15.)

Az idei Nyári Egyetemen való részvé
telre meghirdetett pályázat eredményhir
detése

Hírek, tallózó
Műszaki Kémiai Napok 2001.
Közelgő membrános konferenciák, kur

zusok
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R Radiometer
analytical

Ne döntsön a Radiometer ajánlata nélkül...
A RADIOMETER és magyarországi képviselete, a WIP Kft. az 

elektroanalitika minden területén megbízható műszert ajánl Önnek.

M eterLab műszercsalád
Laboratóriumi és hordozható pH/ion-tnéró'k GLP naplózással -konduktométerek, oldottoxigén 
mérők - közel 200-féle elektród - IUPAC pufferek - konduktometriás standard oldatok

TitraLab műszercsalád
Automata titrálók, végpontra titráló célműszerek, Kari Fischer titrálók, kidolgozott 
környezetvédelmi, gyógyszeripari-, élelmiszeripari-, kőolajipari alkalmazások és applikációk

TraceLab műszercsalád
Elektrokémiai analizátor szervetlen és szerves nyomszennyezők mérésére -  korszerű 
polarográf, stripping analizátor.

VoltaLab műszercsalád
„All-in-one” komplett elektrokémiai kutatóműszer -  Potenciosztát, Elektrokémiai Impedancia 
Spektroszkóp (EIS), kronoamperometria, ciklikus voltammetria, TraceLab stb. egy 
készülékben

WaterLab műszercsalád
Több paraméteres analizátor-titráló (lúgosság, vízkeménység, klorid, fluorid stb.) -  
vezetőképességmérő -  zavarosságmérő -  mintaváltó -  teljeskörű szoftveres dokumentálás

Szakmérnökeink teljeskörű szervizt és szaktanácsadást biztosítanak!
Az általunk forgalmazott készülékekről készséggel küldünk katalógust, árajánlatot. 

WIP Kft. 1141 Bp. Pered u. 16. Tel.: 38-38-361 Fax: 38-38-368 E-mail: wipkft@wip.hu



Ára: 800  Ft

A Magyar Kémikusok Lapját támogató 
vállalatok és intézmények

ICN H ungary  Rt.

BORSODCHEM RT.

m REANAL
FINOMVEGYSZERGYÁR RT.

ZOLTEKá l
T V K
s a n o f i - s y n t h e i a b o

( j f l C H IN O IN

« 4

TRILAK
HAERING



2001

magyaiUkémikusok 
lapjaKÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS

8000001184725



IM W M 'JHf №lA% 
UÍOJ jC'lAL SAU^K

Kom m m m m  ■ vizanautika
■ÉaiálaLiJiiaaHHlHl GESESSSH 11 r

V

< S H ) ^

KOt. «11/ N 
AOX. fO X .
« * .  AOS.
ftmol. mhéttém.

\ OH Krém 
fo tr fá t ttb

AKTIVIT Kft.
M H -1581 - Budapest, Pf.: 104 
H -1145 - Budapest Pétervárad u. 14.
*  (36-1) 221-7865. 221-7866. Fax: 252-9940

professzió mai is  M M sn cH M M  herhftoaron
T h e  W o r ld  S ta n d a rd

p H  — P A P Í R  í j- on - Íme

IhtrCon  +
Xe TresCOtí

Syvtemkmiwj

TOC TC TNb analizátorok
T V S /* *  SÍ 5 » : ................

n,j<!
portable

■>U
stationary

autom ata vizm m tavevok

■gamaa&nw1 r i ■Qi IKA
C A T  A

N O NO ; LM

K É R N

W J M'J

1 1 0

b e h r
Coulometnsche 
Bestimmung von 
AOX, EOX, POX und AOS

n a g y t i s z t a s a g u  v izek ,  
s z e n n y v iz e k ,

i s z a p o k  é s  s z i lá rd  m in tá k  

v iz s g á la t á h o z  e g y a r á n t

"

ALTALANOS LABORTECHNIKA



m agyar  k é m ik u so k  lap ja

T A R T A L O M

H u n g ar ian  C hem ica l  Journa l

C O N T E N T S

K é k e d y  L á sz ló : Szabó Zoltán Kolozsváron

D á v id  O x ley : Innováció a gázfázisú polim er
gyártásban

319
321

L. K ék ed y : Zoltán Szabó in C luj-N apoca

D . O x le y : Innovation  in the G as Phase 
Polimerisation

Közgyűlési krónika Chronicle of the General Assembly

S zek eres G á b o r: Beszám oló a M agyar Kémikusok 
Egyesületének 2001. évi Küldöttközgyűléséről

K ö r tv é ly e s sy  G yu la : Főtitkári beszámoló

Közhasznúsági jelentés a M agyar Kémikusok 
Egyesületének 2000. évi közhasznú tevékenységéről, 
és előterjesztés a 2 0 0 1 . évi terv főbb mutatóiról

326
328
330

G . S ze k e re s : R eport on the 2001 G eneral 
Assem bly o f the H ungarian Chem ical Society

G y. K o r tv e ly e ssy : The Secretary G eneral’s Report

The 2000 Public Utility Report and Proposal for 
the M ain Figures o f the 2001 Plan

A közgyűléssel kapcsolatos adatok, információk, 
dokumentumok 335 D ata, In form ation  and D ocum ents from  the 

General Assembly

A magyar vegyipar és kémiatudomány 338 The Hungarian Chemical Industry and Science

H an n u s Is tvá n : Zeolitok szintézise és vizsgálata a 
Szegedi Tudományegyetemen 339 I. H a n n u s: Synthesis and Investigations of 

Zeolites at the U niversity o f Szeged

Egyesületi élet 349 The Society’s Life

Szemle.. .Szemle.. .Szemle 355 Review... Review... Review

Borítólapunk a MÓL Rt. támogatásával készült és annak berendezéseit ábrázolja
Szerkesztőség: RÁCZ LÁSZLÓ felelős szerkesztő, GÁL MIKLÓS olvasószerkesztő, KÖRTVÉLYESSY GYULA szerkesztő, LÉDERER 
PÉTER tördelőszerkesztő, NÉGYESI GYÖRGY szerkesztő, SÜLI ERIKA szerkesztőségi titkár, SZEKERES GÁBOR irodalmi szerkesztő 
Szerkesztőbizottság: SZEKERES GÁBOR, a szerkesztőbizottság elnöke, BAKOS MIKLÓS, BIACS PÉTER, BRAUN TIBOR, 
CZERMANN IÁNOS, EIFERT GYULA, ETTRE LÁSZLÓ, FAZAKAS LÁSZLÓ, FONYÓ ZSOLT, 1 FÖLDIÁK GÁBOR], 
GÁLOSI GYÖRGY, HAIDEGGER ERNŐ, HORVÁTH GYULA, KALÁSZ HUBA, KEGLEVICH GYÖRGY, KOVÁCS TIBOR, 
LIPTAY GYÖRGY, MOGYORÓSYNÉ HALÁSZ RÓZSA, NAGY IVÁN, NAGY LÁSZLÓ, SIMON PÁL, STUBNYA 
GYÖRGY, SZEBÉNYI IMRE, SZÉPVÖLGYI IÁNOS, VILLAX IVÁN

A Magyar Kémikusok Egyesületének -  a MTESZ tagjának -  folyóirata és hivatalos lapja, amelyet az Egyesület tagjai a befizetett 
tagdíj fejében kapnak. Készült a vegyipar vállalatainak és intézményeinek támogatásával. A szerkesztésért felel: RÁCZ LÁSZLÓ. 
Szerkesztőség: 1027 Budapest, Fő u. 6 8 . Tel.: 201-2535, 201-6883, Fax: 201-8056. E-mail: mkl.mke@mtesz.hu. Kiadja a Magyar 
Kémikusok Egyesülete. Felelős kiadó: FAZAKAS JÁNOS. A számítógépes szedést végezte és a kiadványt készítette: meni/^i 
Nyomdaipari és Szolgáltató Kft. Felelős vezető: NAGY LÁSZLÓ. Tel./Fax: 418-0062. Terjeszti a Magyar Kémikusok Egyesülete. 
Az előfizetési díjak befizethetők az ABN-AMRO Bank Rt. 10200830-323-10157-00000000 folyószámlára, ‘MKE 030 MKL’ meg
jelöléssel. Előfizetési díj egy évre 4800,- Ft. Egy szám ára: 400,- Ft. Külföldön terjeszti a Batthyány Kultur-Press Kft. H-1014 
Budapest, Szentháromság térő. 1251 Budapest, Postafiók 30 Tel./Fax: 36-1-201-8891, Tel.: 36-1-212-5303 Hirdetések-Anzeigen- 
Adveitisements: SÜLI ERIKA, Magyar Kémikusok Egyesülete, 1027 Budapest, Fő u. 6 8 . Tel.: 201-6883, Fax: 201-8056. E-mail: 
mkl.mke@mtesz.hu

Index: 25 541 HU ISSN 0025-0163



A Magyar Kémikusok Lapjának médiaajánlata

A Magyar Kémikusok Lapja (MKL) a Magyar 
Kémikusok Egyesületének (MKE) 1945-ben ala
pított, egyetlen magyar nyelvű gyakorlati kémiá
val foglalkozó mérnöki szintű folyóirata, az MKE 
hivatalos lapja. Szerkesztésének legfontosabb cél
kitűzése a mérnöki szintű ismeretterjesztés és ta
pasztalatcsere a kémiai technológia valamennyi 
területén, a vegyipari és egyesületi hírek közlése.

A MKL-ban megjelenő h ir d e té s e k  é s  f i z e t e t t  k ö z l e 

m é n y e k  2001-től havonta megemelt példányban 
(kb. 3 500) jutnak el a MKE tagjaihoz és az előfize
tőkhöz. Olvasóink között találhatók az ország va
lamennyi vegyipari gyárának, illetve kémiával és 
kémiai technológiával foglalkozó intézeteinek és 
intézményeinek döntéshozói és véleményformálói.

A MKL színes és fekete-fehér hirdetéseket egy
aránt megjelentet. Kérjük, hogy a hirdetéseket az 
alábbi minőségi követelmények szerint küldjék 
meg szerkesztőségünknek.

Partnereink h ir d e té s e ik e t  három változatban jut
tathatják el lapunkhoz:
-  grafikailag szerkesztett szedett szöveg és kép 

(színes dia vagy fotó) formájában;
-  4 színű color filmen 1/1 méretben. A kívánt 

rácssűrűség fekete-fehér képnél 36-44, színesnél 
pedig 48-54, és mellékelni kérjük az analóg 
proof-ot (a cromalin néven ismert színes nyo- 
matot). Kérjük, hogy ne adjanak számítástechni
kai 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. 4 400 karakter, beleértve a 
normál címet és az emblémát), fekvő oldalnál 
120x170 mm, álló fél oldalnál 245x80 mm (max. 
2 200 karakter, beleértve a normál címet és az 
emblémát).

A minimális hirdetési felület fél oldal. Egész olda
las hirdetés esetén max. 3 db, fél oldalasnál max. 
2 db színes képeredetit fogadunk el.

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 lé m á ik a t  két válto
zatban küldhetik be:
-  színrebontott pozitív filmen, vagy pauszon és 
- j ó  minőségű fekete színű nyomaton vagy rajz
eredetin.

Lapunk a tárgyhó 5-ig jelenik meg. Megrendelésü
ket, ül. hirdetésüket és fizetett közleményük anya
gait a tervezett megjelenés előtt h a t  h é t t e l  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.

H i r d e t é s i  a la p d í ja i n k  2001-ben a következők 
(ezer Ft-ban ÁFA nélkül):

Terjedelem Fekete
fehér

Színes
belív

Borító
m .

Borító
IV.

Egész oldal 80 145 +2 0 % +30%
Féloldal 45 90

Színrebontott film átadása esetén egész oldalanként 
12 eFt, féloldalanként 6 eFt engedményt adunk. 
Többszöri megjelenéskor fekete-fehér hirdetés ese
tén 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 méretű (205x290 
vágott) s z ó r ó l a p o t  é s  p r o s p e k tu s t  is elhelyezhe
tünk a Magyar Kémikusok Lapjában. A PR cikk 
kéziratának leadási formája megegyezik az egyéb 
cikkekével (1. az MKL útmutatóját).

Várjuk jelentkezésüket, kérdéseikkel forduljanak 
szerkesztőségünkhöz (Süli Erika, 1027 Budapest 
Fő u. 68. Tel: 201-6883, Fax: 201-8056, E-mail: 
mail2.mke@mtesz.hu~).
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Szabó Zoltán Kolozsváron*______________________
KÉKEDY LÁSZLÓ*

ghZDAsy,,

Szabó Zoltán professzor kolozsvári éveiről (1940-1944) 
írni ma azt jelenti, hogy hatvan éves em lékeket kell fel
idézni, ráadásul 80 éves fejjel. Ennyi idő alatt az em léke
zet fakul, sok m inden kiesik, s ami megmarad az sokszor 
esetleges, rendszerint valam ilyen személyes élmény.

A szóban forgó időszakból viszonylag kevés írásos do
kumentációs anyag maradt fenn birtokomban. De rendel
kezésemre állnak a Kolozsvári M. Kir. Ferenc József Tu
dományegyetem éves beszámolói az egyetem tevékenysé
géről, az évenként m egjelent évkönyvek. Ezekből m egtud
ható, hogy S za b ó  Z o ltá n  sub auspiciis gubem atoris böl
csészdoktor, a Pázm ány Péter Tudományegyetem m agán
tanára (1939. június 8 .) a kolozsvári egyetemre 1940. ok
tóber 19-én nyert kinevezést, m int ny. rk. tanár a szervet
len és analitikai kémiai tanszékre és kapott igazgatói m eg
bízást ugyanabba az intézetbe. Az egyetemmel kapcsolatos 
bizottságok közül a D iákvédő Bizottságnak lett a tagja.

Ezzel egy reményteljes hősi korszak kezdődött az egyetem 
életében, és a mi életünkben is. Sajnos a történelem igen rö
vidre szabta ezt a korszakot, amely pedig hosszú távra való 
berendezkedéssel kezdődött, és amely csakhamar Észak-Er- 
dély kiürítésével végződött. Mint az egyetemi tanulmányok 
fele útján lévő III. éves egyetemi hallgató, társaimmal együtt 
nagy reménységgel és jogos kíváncsisággal vártuk az új pro
fesszort, az első előadásokat, hiszen ezentúl anyanyelvűnkön 
fogunk tanulni. Nagy volt a meglepetésünk, amikor az elkép
zelt idős professzor helyett egy délceg fiatalember jelent meg 
a Mikó-kertben lévő, M ik é  Im re vadászkastélyából kialakí
tott intézet tantermében, s megkezdte előadásait. Az indexem 
tanúsága szerint az 1940/40. tanév első felében „Analitikai 
vegytan” címen tartott előadást heti 5 órában. Itt főként a mi
nőségi analitikai kémiai reakciókat tárgyalta bemutatásokkal. 
A laboratóriumi vezérfonal a Scheitz-Plank-féle könyv volt. 
A második félévben „Analitikai kémiai gyakorlatokat” tartott 
heti 13 órában. Ennek során főleg titrimetriával foglalkoz
tunk. A következő félévben „Az analitikai kémia különleges 
eljárásai” című előadást tartotta heti két órában. Az 1941/42 
tanév első felében az indexemben egy „Kémiai kollokvium” 
című előadás is szerepel heti két órában. A gyógyszerészhall
gatók számára a következő előadásokat hirdette meg: .A na
litikai kémiai proszeminárium”, „Kvantitatív kémiai analí
zis”. A tanárképző intézetben pedig a „Bevezetés az előadási 
kísérletezésbe” című előadást tartotta. Nem emlékszem, s 
nyoma sincs annak, hogy külön szervetlen kémiai előadáso
kat is tartott volna, de nagyon kedvelte a „Válogatott fejeze-

*A közelmúltban jelent meg az MTA Emlékbeszédek 1999-2000. kiad
ványban (Budapest 2001, MTA) Beck M ihály megemlékezése Szabó 
Zoltán Gábor akadémikusról. Ehhez közöl értékes kiegészítő adatokat 
Kékedy akadémikus írása (a szerk.)
**A kolozsvári Babes-Bolyai Egyetem emeritus professzora, az MTA 
külső tagja

tek a szervetlen kémiából” és a „Válogatott fejezetek az ana
litikai kémia köréből” című előadásokat. Előadásai világo
sak, jó l dokumentáltak, logikusak voltak, s ami nagyon tet
szett és számunkra újdonság is volt, hogy a jelenségeket fizi
kai-kémiai alapon tárgyalta. Lassan, megfontoltan beszélt, 
előadásait jól lehetett jegyzetelni. Erre nagy szükség is volt, 
mert alig állott rendelkezésünkre nyomtatott anyag a tanulás
hoz. Jól lehetett vizsgázni nála, mindig nyugodt volt, nem 
akadékoskodott, de megkövetelte, hogy a probléma lényegét 
alaposan kifejtsük. Nagyon méltányolta a jó  felkészülést, a 
tudást. Ez a kollokvium is szerepet játszott abban, hogy már 
negyedéves hallgató koromban maga mellé emelt és bekap
csolt a tanszék munkájába, mint „m. kir. díjtalan egyetemi 
gyakomok”-ot. így azután, napi közelségbe kerülve hozzá, 
még jobban megismerhettem. Igen emberséges, mindnyá
junkra gondot viselő, de nagyon igényes, rendszeres és kö
vetkezetes „atya” volt. Jól beosztott napi munkarenddel dol
gozott, s ezt igyekezett belénk is beoltani. Pontosan reggel 9 
órakor jött be a Mikó-kerti intézetbe, s akkor mindnyájunk
nak be kellett számolni az előző napi munkáról, főleg a kuta
tási eredményekről, amelyeket a doktori disszertáció kidol
gozása során kaptunk, vagy éppenséggel nem kaptunk.

A háborús esem ények nem  kedveztek a nagyobb szabá
sú kutatási tevékenység kibontakozásának. Ehhez az is 
hozzájárult, hogy mi, a kezdő fiatalok a doktori értekezés 
kidolgozásával voltunk elfoglalva, term észetesen m egle
hetősen kötött témakörben. Tudom ányos tevékenységéről 
tájékoztatást nyújtanak a vezetése alatt Kolozsváron elké
szült doktori értekezések, és a tudom ányos közlem ények. 
Ez utóbbiak egy része m ár csak később, szegedi évei alatt 
je len t meg. A  doktori értekezések:
H a jd ú  Im re: A szén és a hidrogén egyensúlya magas hő
mérsékleten, 1942.
D e á k  Z o ltá n : A m etilalkohol katalitikus bom lása, 1942. 
B ru g o v itzk y  E d it: A m etán katalitikus klórozása, 1944. 
K is s  E rzsé b e t: A bróm hidrogén katalitikus oxidációjának 
mechanizm usa, 1944.
K é k e d y  L á s z ló :  A duzzadás, (Q uellung), m érése a 
Poisseuille-form ula alapján. 1944.
A kolozsvári m unkásság alapján m egjelent dolgozatok: 
S za b ó  Z o ltá n : Gázanalitikai problém ák. M agyar Kémiai 
Folyóirat, 49, 126 (1943).
S za b ó  Z o ltá n : Beitrage zűr Gasanalyse I. Gasanalyse 
durch Druckm essung. Z. anal. Chem. 126, 219 (1943). 
S za b ó  Z oltán  és S o ó s Ilona: Beitrage zűr Gasanalyse II. Die 
Bestimmung des Acetylens. Z. anal. Chem. 126,221 (1943). 
S za b ó  Z o ltá n  és S o ó s  I lo n a : Beitrage zűr G asanalyse I. 
G asanalyse durch D ruckm essung. Z. anal. Chem. 126, 
246 (1943).
S z a b ó  Z o ltá n :  S auerstoff-B estim m ung ohne Jód. 
Naturwiss, 32, 41 (1944).
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S zabó  Zoltán  és Soós Ilona: Beitrage zűr Gasanalyse IV. Die 
Bestimmung des Sauerstoffs. Z. anal. Chem. 127,181 (1944). 
S za b ó  Z o ltá n : Beitrage zűr Gasanalyse V. Oxidim etrische 
Ausführung dér W inklerischen Sauerstoffbestimmung. Z. 
anal. Chem. 127, 192 (1944).
S za b ó  Z o ltán : A W inkler-féle oxigénm eghatározás per- 
manganom etriás kivitelezése. M agyar Kémiai Folyóirat 
5 7 ,1 4 8  (1951).
S za b ó  Z oltán , S o ó s  Ilo n a  és D e á k  Z o ltá n : Zűr Reaktion 
Zwischen Kohlenoxyd und Silberoxyd. Z. anorg. allgem. 
Chem. 252, 201 (1944).
S z a b ó  Z o ltá n : Ü ber die Q uellung und ihre 
Prázisionsbestim m ung im  erweiterten Temperaturbereich. 
Naturwiss. 32, 231 (1944).
S za b ó  Z o ltán  és K is s  E rzséb e t: Reaction mechanism of the 
oxidation o f hydrogen bromide. J. Chem. Soc 803. (1949). 
S za b ó  Z o ltá n : M echanism  o f the copper and halogén ion 
catalysis o f dissolution o f copper. J. Ám. Chem. Soc. 71, 
1511 (1949).
S za b ó  Z o ltá n  é s  K é k e d y  L á sz ló : On the swelling of char- 
coal. J. Phys. Coll. Chem. 53, 966 (1949).

S za b ó  Zoltán  elsősorban a metán termikus bomlásával fog
lalkozott, a metánból történő acetiléngyártás elvi lehetősége
it vizsgálta. Ezekben a kísérletekben B a rta  A n ta l tanársegéd 
működött közre. Az utolsó percig ragaszkodott megszokott 
életrendjéhez. így 1944 szeptemberében is nyugodtan elment 
nyaralni, bár a szovjet csapatok már a város határában voltak. 
Nem is tudott már visszatérni, így anélkül váltunk el, hogy el
búcsúzhattunk volna. Később, a Bolyai Egyetem megalaku
lása után a másik két kémikusprofesszort, Vargha L á szló t és 
Im re L a jost szerződéssel alkalmazták a tanárhiány enyhítésé
re. Ok 1950-ben távoztak v églegesen, amikor is a román ál
lam szerződésüket nem hosszabbította meg. S za b ó  Zoltánt, 
nem tudjuk mi okból, nem hívták meg, de úgy tudjuk, hogy 
a mellőzés sokat foglalkoztatta, és sok keserűséget okozott

neki. Mi, a lehetőségekhez képest a kapcsolatot továbbra is 
tartottuk vele, és többször meglátogattuk még Szegedre kerü
lése előtt a Múzeum körúti tanszéken. Emlékét továbbra is 
őrizzük mint olyan professzorét, akitől egyaránt tanultunk 
szakmai tudást és emberi magatartást. Ez utóbbira jellemző, 
hogy amikor tüntető, szélsőséges diákok (főleg jogászok) 
körbevették az intézet épületét és a professzortól követelték, 
hogy az előadásokon résztvevő zsidó hallgatókat távolítsa el 
az épületből, S zabó  Z oltán  nemhogy ezt nem tette meg, ha
nem a szóban forgó hallgatókat az intézet padlására irányítot
ta, hogy ott rejtőzzenek el. Ó maga pedig kiállt az intézet be
járata elé és útját állta az intézetbe behatolni igyekvőknek, s 
követelésükre azt felelte: „Csak a testemen keresztül!” A tün
tetők e határozott fellépésre lemondtak szándékukról s elvo
nultak. így csakhamar visszaállt a rend és a nyugalom. Taní
tásainak a későbbi munkánk során is nagy hasznát vettük.

Ö S S Z E F O G L A L Á S

K é k e d y  L á sz ló : Szabó Zoltán Kolozsváron

Az írás S za b ó  Z oltán  G á b o r  akadémikus kolozsvári mun
kásságát mutatja be egy volt hallgatója és későbbi munka
társa késői visszaemlékezése alapján az MTA kiadásában a 
közelmúltban megjelent Emlékbeszédek kiegészítéseként.

[Magy. Kém. Lapja, 56, 319 (2001)] 

S U M M A R Y

L. K ék ed y : Professor Zoltán Szabó in Cluj-Napoca

The article unveils activity of professor Z oltán  G á b o r  S zabó  
in Cluj-Napoca on the basis o f remembrance of his former 
student and later colleague, as a supplement to Memóriái 
Speeches issued recently by the HAS.

Sjan ié .,, SjanJk... Sjemie...

Ultimátum a szakmai folyóiratokhoz

Forrong a tudományos publikációs világ. Az 
egész tavaly ősszel kezdődött, amikor a ma
gát Public Library of Science (PLOS - Nyil
vános Tudományos Könyvtárinak nevező 
amerikai csoport tagjai elektronikus levelet 
tettek közzé, amelyben felszólították a tudo
mányos kiadókat, hogy a közlést követő hat 
hónapon belül valamennyi közleményüket 
teljes terjedelmükban, térítésmentesen adják 
át nyilvános online archívumok részére. 
Hogy követelésüknek súlyt adjanak, a nem 
teljesítő kiadókat 200 1 . szeptemberétől boj
kottal fenyegették meg, ami kiterjedne a tu
dományos anyagok beküldésére, a cikkek 
előzetes szakvéleményezésére, a szerkesztés
re és az előfizetésre is. Július közepéig 169 
ország több mint 25 ezer tudósa csatlakozott 
a felhíváshoz, köztük Nobel-díjasok is.

A kezdeményezés nem teljesen új ötleten 
alapszik, hiszen például a PubMed már le
hetővé teszi 4 300 biogyógyászati folyóirat 
absztraktjainak ingyenes megtekintését és

linket biztosít a folyóiratok Web-helyeire is. 
Egy másik rendszer, a HighWirePress 250 
több tudományterületet érintő folyóiratra ki
terjedően ezt üzleti alapon csinálja, és leg
több folyóiratának olvasása díjköteles.

A kezdeményezők szerint az ingyenes 
virtuális könyvtárra a tudományos szabad
ság érdekében van szükség, el kell érni, 
hogy a tudományra semmilyen üzleti nyo
más ne nehezedjen, és ösztönözni kell a 
kutatásokat és a kreativitást. Az ellenzők 
attól tartanak, hogy e lépés megsemmisíte
né a sok helyütt a lapok profitjából élő 
szakmai szervezetek anyagi bázisát is, 
csökkentené az információ megbízhatósá
gát (hiszen pl. elektronikus formában a gö
rög mikron helyett latin mili jelenhet meg).

Igaz ugyan, hogy általában a folyóiratok 
a szerzőiktől függenek, de a karrieijük ele
jén álló kutatók nem nélkülözhetik a nagy 
nevű lapokban (Natúré, Science stb.) törté
nő publikálást. Csak néhány tudományos 
folyóirat, köztük a Proeeedings of the 
National Academy of Sciences és a British

Journal támogatja az elképzelést, az igazán 
nagy lapok tartózkodóak. Ma a tudomá
nyos lapok ugyanis a (gyorsan emelkedő) 
előfizetési díjból, a hirdetési bevételekből 
és a reprint kiadványokból jelentős bevéte
lekre tesznek szert. (Ez utóbbit az MKL is 
érzékelhette, amikor egy nagy idézettségű 
szaklap egyik közleményének magyar for
dításban történő egyszeri közzétételéért kö
zel 100 ezer forintot kért.) Ha reprint bevé
teleik megszűnnek, arra kényszerülnek, 
hogy egyéb bevételeiket bővítsék. Elkép
zelhető az is, hogy a szerzőknek kell fizet
niük a megjelentetésért, hiszen ez a publi
kálási díj kutatási költségeiknek csak ele
nyésző részét tenné ki. A megjelentetés 
költségeihez a könyvtárak is hozzájárulhat
nak. A bojkott alternatív folyóiratok megje
lenéséhez is vezethet (erre Európában a ma
tematikai tudományok terén már vannak 
példák). Végső soron minden a publikáló 
szerzőkön múlik. (Forrás: Internet 
Scientific American, April 2001)

RL
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Innováció a gázfázisú polimergyártásban*
DAVID OXLEY**

Új katalizátorok és új eljárások kezdik átrajzolni a m ű
anyaggyártás horizontját, de m ilyen szerepet kapnak eb
ben a gázfázisú eljárások?

Bevezetés

A poliolefinek teszik ki a világ m űanyaggyártásának túl
nyomó részét. Az 1997-ben felhasznált 100 millió tonna 
összes műanyagból pl. 6 8  m illió tonna volt poliolefin (1. 
ábra). Polietilént eredetileg az ICI által kifejlesztett nagy
nyomású technológiával állítottak elő, napjainkban vi
szont egyre újabb kisnyom ású eljárásokat dolgoznak ki, 
melyek alkalmas katalizátor segítségével polim erizálják 
az olefineket polietilénné vagy polipropilénné.

Összesen: 100 Mt

Lineáris, kissűrűségű 
polietilén, 9 ,6

Polisztirol, 9 ,6

Polipropilén, 2 3 ,4

Kissűrűségű 
polietilén, 15 ,6

N agysűrűségű polietilén
Forrás: Chem Systems

1. ábra. Összes polimerfelhasználás 1997-ben, millió tonna

Gázfázisú eljárást m ég mindig csak poliolefinek előállí
tására használnak, poliolefinből azonban sokféle term éket 
gyártanak a hom opolim er polipropiléntől kezdve az eti
lén-propilén gumin keresztül az etilén-elasztom erekig, va
lamint a kissűrűségű és a nagysűrűségű polietilénig.

A gázfázisú eljárások kezdetben jóval olcsóbbak voltak, 
m int a hagyom ányos szuszpenziós vagy nagynyom ású el
járások a polietilén gyártásban. A hagyom ányos eljárások 
fejlesztésével ugyanolyan kapacitásnagyság esetén a gáz
fázisú eljárások költségelőnye minimális. Nem szabad fi
gyelm en kívül hagyni, hogy a reaktor szekció csak kis ré
szét képezi egy polim erizációs üzemnek, a mellette levő 
nyersanyag-előkészítő, extrudáló és granuláló üzemrészek 
beruházási és üzem eltetési költségei pedig azonosak, bár
milyen eljárást alkalm azzanak is (2. ábra).

* Az eredeti közlemény a Chemistry & Industry 1998. április 20-i 
számában jelent meg
** Chem. Systems (an IBM Group Company) London 
Fordította és sajtó alá rendezte: Gombos László OMIKJÍ, Budapest

A gázfázisú eljárást azzal az elképzeléssel vezették be, 
hogy a hagyom ányos polietilén m inőségének megfelelő 
polim ert tudnak vele gyártani, de a gyakorlat nem  igazol
ta a várakozásokat. Elő tudtak ugyanakkor állítani olyan, 
különböző kopolim ereket, am elyek újabb területeken al
kalm azást nyerve bővíthetik a poliolefinek piacát.

A gázfázisú eljárást először polietilén gyártására hasz
nálták, de ham ar kiderült, hogy ideális m ódszer a nagy 
ütésállóságé etilén-propilén kopolim erek előállítására, és 
nagyon jó l használható polipropilén homopolimer, vala
m int random  kopolim erek gyártására is. Sok példa talál
ható új, továbbfejlesztett gázfázisú poliolefm ekre, de a ke
reskedelm i forgalom ba kerülésük csak a jövőben várható.

Az Innovene metallocén eljárás

1998-ban m ár egyre több helyen alkalm azták a BP 
Chem icals és a Dow által közösen kifejlesztett Innovene 
gázfázisú eljárást, ahol is insite m etallocén-katalizátort 
használnak és az inért oldószert elkülönítetten kondenzál- 
tatják. A technológia segítségével lineáris, kissűrűségű 
polietilént (LLDPE) állítanak elő, am ely sokkal jobb  tu
lajdonságokkal rendelkezik, m int a hagyom ányos kissű
rűségű polietilén (LDPE). A tesztelések eredm ényei azt 
m utatják, hogy végre sikerült olyan LLDPE-t gyártani, 
am ely a hagyom ányos LD PE-film húzó berendezésekkel 
is feldolgozható. A  Ziegler-katalizátorral előállított poli
m erek átlátszósága és szilárdsága hagy némi kívánnivalót 
m aga után, az Insite katalizátor alkalm azásával viszont si
került hosszú elágazásokat beépíteni a polim erláncba, így 
javu lt a feldolgozhatóság és az átlátszóság. Az árakat is fi-
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2. ábra. Polietiléngyártási költségek
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gyelembe véve, ez a javított minőségű LLDPE termék 
számottevő piaci részesedést képes kivívni magának a mi
nőségi vékony csomagolóanyagok között.

Becsléseink szerint 2005-re Nyugat-Európában mintegy 
300 000 tonnára nő a metallocén LLDPE évenkénti for
galma. A növekedésnek kb. 30 százaléka adódik abból a 
mennyiségből, amely az LDPE helyére lép, fele a hagyo
mányos LLDPE helyettesítéséből, a többi pedig új alkal
mazási területekből, ahol a szagmentessége és átlátszósá
ga révén kiszorítja a korábban használt poli(vinil-klorid)- 
ot (PVC) és az öntött polipropilén filmeket (1. táblázat).

Nyugat-európai poliolefin felhasználás 
piaci előrejelzés, ezer tonna

I. táblázat

Típusa Tény
1995

Tény
1997

Előrejelzés
2000

Előrejelzés
2005

LLDPE
Metallocén 0 8 129 305
Könnyű feldolgozású 0 0 90 205
Összes LLDPE 1 420 1 723 2 150 3 034

HDPE
Összes HDPE 3 525 3 931 4 431 5 452

LDPE
Összes LDPE 4 460 4 612 4 621 4 721

Összes PE 9 405 10 266 11 202 13 207
PP

Metallocén 0 2 103 335
Összes PP 4 960 5 849 7 107 9 388

Forrás: Chem Systems POPS 97

Az Unipol-eljárással készülő alfa-olefines 
metallocén LLDPE

Az Unipol-eljárást alkalmazó gyártók (pl. a Mobil, a 
Novacor vagy az Exxon) bebizonyították, hogy tudnak 
olyan szuper hexén-1 minőségű LLDPE-t gyártani Ziegler- 
katalizátor segítségével (3. ábra), melynek minősége jobb, 
mint az eredeti hexén-1 minőség. Ezt a típust széles kör
ben használják az USA-ban, ahol sok területen nagyobb 
szilárdságú csomagolófilmekre van szükség. Előállításuk 
bonyolultabb, mint a hagyományos, szélesebb molekula

♦  A  s z u p e r - k o n d e n z á c i ó s  m ó d s z e r  n ö v e li  a  k ih o z a ta l t

♦  L e h e tő v é  te s z i  h e x é n -1  LL D PE  g y á r tá s á t

♦  N a g y ü z e m  ( 4 5 0  0 0 0 1/év), k i s e b b  f a j la g o s  k ö l t s é g

♦  N a g y o b b  s z a k í tó s z i l á r d s á g ,  v é k o n y a b b  fó lia

♦  E s é ly  a  g á z f á z i s ú  o k té n -1  m in ő s é g  g y á r tá s á r a

tömeg-eloszlást mutató termékeknek. Utóbbiakat még 
napjainkban is használják áruk zsugorfóliázására, ahol a 
nyújthatóság a legfontosabb szempont, és nincs szükség a 
metallocén LLDPE által nyújtott előnyökre.

A következő lépésben a metallocén-katalizátor segítsé
gével még egységesebb molekulatömeg-eloszlást mutató 
termékeket állítottak elő, és hoztak forgalomba az USA- 
ban, bár még bizonytalan, hogy megkapják-e az FDA en
gedélyt a teljes körű élelmiszeripari alkalmazásra, mivel a 
metallocénkatalizátor nyomai benne maradnak a termé
kekben. Becsléseink szerint ezt a gázfázisú metallocén 
hexén-1 minőségű terméket valamivel magasabb áron le
het eladni, mint a szuper hexén-1 minőségűt. A kétféle po
limer termék felhasználásának növekedése fej-fej mellett 
halad a Dow, a DSM és a Polimeri Európa cégek által 
gyártott oktén-1 LLDPE termékekkel, így a verseny a fel
árat lejjebb nyomja. Egyetlen gond, hogy a kristálytiszta 
film könnyen eltömheti a filmhúzó gépet. A koextrudálás 
megoldhatja a problémát, de ahhoz új gépekre van szük
ség. Latin-Amerikában ezeket a metallocén hexén-1 
LLDPE film típusú termékeket gyümölcsök csomagolásá
nál használják, ahol a nagyobb gázzáró képesség hosz- 
szabb eltarthatóságot jelent, ezért kifizetődő a jobb minő
ségű fólia alkalmazása.

A Spherilene LLDPE terpolimer

A Spherilene-eljárás (4. ábra) hagyományos Ziegler-katali- 
zátorral, de olcsóbb komonomerekből állít elő könnyen 
feldolgozható LLDPE bimodális terpolimert. Az USA- 
ban a Montell-cég gyárt ezzel az eljárással olcsó butén-1- 
ből és propilénből különböző polimerizáltsági fokú 
bimodális terpolimereket, melyek ugyanolyan szilárdság
gal rendelkeznek, mint az alfa-olefines LLDPE. Ilyen ter
mékeket Koreában is gyártanak, és tervezik a gyártását In
diában és Brazíliában is. A hírek szerint Nyugat-Európá
ban is hamarosan beindítanak Spherilene-üzemet és a vég- 
fölhasználók tesztelhetik a mintákat.

3. ábra. Az Unipol LLDPE eljárás 4. ábra. A Spherilede LLDPE terpolimerek gyártása
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A Spherilene-eljárás hordozóra felvitt katalizátort és ne
hezebb hígító gázt alkalmaz, így nem terjed ki rá a kon
denzációs módszerről az Union Carbide és a BP között ki
alakult jogvita. A folyamatban a polimerszemcsék 
minireaktorként szerepelnek, ami számos ötletes megol
dást tesz lehetővé, pl. a különböző komonomereknek a két 
reaktor közötti váltogatásával és a polimerizációs fokok 
(molekulatömegek) különböző beállításával új polimer 
szerkezetet tudnak kialakítani, melynek szilárdsága alkal
massá teszi csomagoló anyagként való felhasználását, 
akár a PVC helyett is.

Jelenleg nem áll rendelkezésre elég nyugat-európai 
gyártási tapasztalat annak megítéléséhez, hogy a 
Spherilene-eljárás sikeres lesz-e ott, ahol teljesen külön
böző feldolgozási hagyományok vannak, mint az USA- 
ban. Általában elmondható, hogy a minőségi előírások 
szigorúbbak Európában, és a gyártók kritikusabbak a po
limerekkel szemben, mert a nagy sebességgel földolgoz
ható és nagy nyíróképességgel rendelkező alapanyagokat 
keresik a vevők. Ily módon az Innovene és a Spherilene- 
eljárás gyors elteijedésére nem lehet számítani az európai 
LDPE piacon.

Az ElastoFIo elasztomerek

Az alap Unipol-eljárás licensze nem teszi lehetővé a gyár
tóknak, hogy 0,915 g/cm3 alatti polimer sűrűségtartomány- 
ban dolgozzanak, hogy nagy komonomertartalmú LLDPE-t 
gyártsanak. Tehát az Exxon és a DSM közös vállalatának a 
nagyon kissűrűségű polietilén (VLDPE) gyártása esetén 
csak az oldószeres eljárás maradt a Dow-val szembeni ver
senyben. Az Union Carbide azonban kifejlesztett egy gáz
fázisú eljárást, az ElastoFlo-t, melynek alkalmazásával, 
nagy mennyiségű komonomer betáplálásával fekete etilén- 
propilén-diént (EPDM) gyártanak (5. ábra). Atermék kifej
lesztése megtörtént 1997-ben, de különböző csúszások mi
att csak 1999-ben került kereskedelmi forgalomba.

♦  F e k e te  e l a s z to m e r  c s ö k k e n t i  a  s ta t i k u s  f e l tö l tő d é s i  a  r e a k to r b a n

♦  N a g y  r e a k to r m é r e t  (7 5  0 0 0 1/év), n e m  e l é g  r u g a lm a s  te r m é k v á l t á s h o z

♦  O lc s ó  e l j á r á s  g r a n u lá l t  t e r m é k e k  e lő á l l í t á s á r a

♦  T é r h á ló s  k ö t é s e k e t  l é te s í tő  a d a l é k o k  is  b e é p í th e tő k

♦  A  f o g y a s z t á s i  c ik k e k  p i a c á n  k o m o ly a n  v e s z é ly e z te t i  a  h a g y o m á n y o s  

o l d ó s z e r e s  E P D M  p o z íc ió já t

5. ábra. Az Elasto-Flo-eljárás
Az Union Carbide által kifejlesztett eljárás az EPDM előállítására

A standard minőségű EPDM gyártásának ez olcsó mód
szere, de a termékváltások nem eléggé rugalmasak. A 
Bayer szerint az iparnak különböző minőségű termékekre 
van szüksége, ezért előnyösebb a kisebb gyártókapacitás. 
Az EPDM-gyártás vezető vállalatai, a DSM és a Bayer az 
oldatos eljárást használják, de a Bayer már dolgozik a gáz
fázisú technológia kifejlesztésén is.

Nyugat-Európában évente kb. 250 000 tonna EPDM-et 
használnak fel, ennek mintegy 35 százalékát polipropilén 
blendekhez használják, ahol nem kell az anyagnak feltét
lenül feketének lenni. A Renault közleménye szerint 
szükség lehet a kocsik különböző színeihez igazodó idő
járásálló ablaktömítő szalagokra is. A többi EPDM-et a 
gumiiparban dolgozzák fel bonyolult, az egyes végfel
használói területeknek megfelelő, speciális igényeket ki
elégítő összetételű anyagokká. Elemzésünk szerint Euró
pában az EPDM piaca telített, nem várható tehát a gázfá
zisú technológia bevezetésétől nagymértékű fogyasztás- 
növekedés.

A Catalloy-multipolimer

ACatalloy gázfázisú eljárás (6. ábra) Ziegler-Natta-katali- 
zátor és különböző komonomerek alkalmazásával állít elő 
multipolimereket. A folyamatban elasztomer tulajdonsá
gokkal rendelkező polimerek képződnek, melyek felve
szik a versenyt a lágyított PVC-vei és a nagy sűrűségű po
lietilénnel (HDPE) is.

Olaszországban néhány éve folyik a gyártás fennaka
dás nélkül, és az elasztomer termékek népszerűséget sze
reztek maguknak a gépkocsigyártásban használt polipro
pilén-ötvözetek között. Hollandiában nemrég kezdte 
meg működését egy évi 150 000 tonna kapacitású üzem. 
Az egymás után sorba kapcsolt három gázfázisú reaktor
ban különböző gázelegyeket állítanak elő, melyek szi
lárdsága pl. a polipropilén homopolimerjétől a puha 
elasztomerekéig terjed, amely a lágy PVC tulajdonságai
hoz hasonlít.

A Catalloy-eljárással többnyire polipropilén 
kopolimereket állítanak elő, melyeket leginkább a gépko
csi lökhárítók gyártásában használhatnak fel. A legna-
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gyobb gyártó vállalat, a Montell értékelése ezzel egyező, 
becslésük szerint az éves mennyiségnek mintegy harma
dát használják ilyen célokra. A technológia azonban olyan 
könnyen változtatható, hogy az EPDM-nek és a lágyított 
PVC-nek konkurenciát jelentő elasztomerek gyártására is 
alkalmazható.

A Catalloy-eljárással az USA-ban a GSP Stevenson vál
lalat már rutinszerűen gyárt talajtakaró fóliákat. A fóliák 
igen vékony rétegben is nehezen lyukaszthatok, raklapon 
a helyszínre szállíthatók, majd ott tetszőleges méretűre 
összehegeszthetők. Nyugat-Európában a talajtakaró fóli
ákból évente mintegy 50 000 tonnát használnak, melyből 
hozzávetőleg azonos mértékben részesedik a közepes sű
rűségű polietilén, a lágyított PVC és a klórozott, szul- 
fonált HDPE (Hypalon).

Mivel a Catalloy-eljárás segítségével előállított polimert 
akár extrudálással, akár pedig kalanderezéssel fóliává lehet 
feldolgozni, viszonylag könnyen lehet vele helyettesíteni 
egyéb polimereket, ami a jövőben számottevő mértékben 
megnövelheti alkalmazási körét. Egy kisebb, de műszaki
lag igényesebb piac a strukturált fóliáké, melyhez többek 
között a gépkocsik műszerfalának habosított burkolata is 
tartozik. A gépkocsigyártók kifejezett igénye, hogy csök
kenjen a gyártásban felhasznált műanyagok típusainak szá
ma, hogy egyszerűbb legyen a használt gépkocsik feldol
gozása. A kalanderezett PVC/akrilnitril-butadién-sztirol 
présfóliát poliolefinnel szeretnék helyettesíteni, és erre a 
célra a Catalloy-eljárással készült polimert célozták meg. 
Jelenleg még gondok vannak a habosított fóliával, vala
mint más a termék tapintása, ezért szükség lehet poliuretán 
bevonólakk alkalmazására is. Az olaszországi Calabriában 
a Lameskin-cég gyárt olyan műszerfalakat, melyet 
Catalloy-fóliával vonnak be. A Catalloy-polimert egyéb
ként még cipőtalpként is használják (a PVC, a hőre lágyu
ló műgumi és a poliuretán mellett).

A Hivalloy, a poliolefinalapú műanyagötvözet

A Hivalloy-gázfázisú eljárással (7. ábra) készülő ojtott 
polimer-keverékek egyesítik magukban a poliolefinek és 
a sztirolgyanták tulajdonságait, és versenytársai lehetnek 
az akrilnitril-butadién-sztirol (ABS) műanyagoknak és a 
nylon-nak is. A polipropilén-szemcsék helyett malein- 
sav-anhidridet vagy sztirolt alkalmazó Montell gázfázisú 
eljárás az USA-ban egy kis üzemben működik, és jelen
leg Nyugat-Európában vásárolják a termékét. A techno
lógia alkalmazásának páratlan növekedésére lehet szá
mítani, hiszen az olcsó kristályos polipropilén mag és az 
amorf sztirol vagy akrilpolimer tulajdonságai egyesíthe
tek ezzel a módszerrel. Eredetileg az ABS sztirol-válto
zatainak helyettesítése volt a cél, de mivel a termék ára 
jelentősen csökkent, ambiciózusabb célként a polikar- 
bonátok, a polikarbonát/poli(butiléntereftalát)ok, az 
akrilnitril-sztirol-akrilészter kopolimerek és a nylon fel
használási területét tűzték ki. Az USA-ban vizibiciklik 
bevonására használják, de készítenek belőle gépkocsiba 
kormánykereket, hajókra fedélzeti nyílást, illetve kala
pácsnyelet is.
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♦  Standard pórusos polipropilén miniszemcséket alkalmaz
♦  Sztirolt vagy akrilgyantát ojt polimerhez
♦  Keverhető polisztirollal vagy nylonnal
♦  A polipropilén vízállóságát egyesíti az akrilgyanta időjárásállóságával

7. á b r a .  A Hivalloy ojtott polipropilén-eljárás

A Novolen metailocén polipropilén

ANovolen metallocén-katalizátor segítségével (8. ábra) 
készült polipropilén homopolimerek átlátszósága és szi
lárdsága a polisztiroléval vetekszik. A Targor nevű kö
zös vállalatuk létrehozása előtt mind a Hoechst, mind 
pedig a BASF azt állította, hogy rendelkezésükre áll a 
metallocén-polipropilén termék kipróbálásra. Kereske
delmi forgalomba azonban csak a Targor hozta 
Metocene néven. A Novolen gázfázisú eljárással előál
lított első fröccs típusú homopolimer átlátszóbb és ke
vésbé vetemedik, mint a hagyományos homopolimer 
minőségű polipropilén. Nagyobb ütésállósága révén a 
várakozások szerint helyettesítheti a polisztirolt a CD- 
tartók esetében. A szűk molekulatömeg-eloszlása a ha
gyományos polipropilénnél nagyobb tisztaságot biztosít 
számára.

A jövőbeni fejlesztések a metallocén-katalizátorral 
gyártott, különböző olvadáspontú polimerek keverékének 
előállítására irányulnak. Ezzel a könnyebb feldolgozható-

♦  Egyedi metallocén-katalizátor elrendezés
♦  A Hoechst és a  BASF know-how-ját egyesíti
♦  A kevertágyas gázfázis alkalmazása nagy kitermelést biztosít
♦  A metailocén polipropilén merev é s  tiszta
♦  Ipari mennyiségben először CD tartók esetében alkalmazzák, később 

valószínűleg száígyártásra is

8. ábra. A Novolen metailocén polipropilén-eljárás
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ságot akarják elérni, megtartva az átlátszóságból és szag
mentességből adódó előnyöket. Következő lépés a metal- 
locén impakt kopolimerek kifejlesztése, melynek során az 
etilén-propilén műkaucsuk szabályozottabb, és ez jobb 
merevség és ütésállóság arányt biztosít.

Következtetések

Gázfázisú eljárás kidolgozása több vállalatnál is folyamat
ban van, hogy olyan termékeket tudjanak előállítani, ami
lyet a feldolgozók igényelnek. Egy általuk kifejlesztett pi
aci behatolási modell segítségével felmérhető, hogy az új 
polimerek bevezetésétől milyen értékesítési változások 
várhatók. Korai lenne még megmondani, hogy a gyártók 
milyen felárat képesek elérni az új termékekkel, ezért eny
hébb felárakkal, jobb tulajdonságokkal, de néhány esetben 
rosszabb feldolgozhatósággal számoltunk.

Legnagyobb hatás az LLDPE piacon várható, ahol új, 
könnyen feldolgozható termékek jelennek meg, melyek 
némelyike metallocén-katalizátorokkal készül. Ezenkívül 
mind a gázfázisú, mind pedig az oldószeres eljárással ké
szülő metallocén LLDPE teljes piaci elteijedésére lehet 
számítani. A 9. ábrából és a 1. táblázatból látható, hogy a 
metallocén-katalizátorral készülő polietilén 2005-re az 
LLDPE piac 10 százalékát mondhatja majd magáénak, 
azonban ez sem lesz nagyobb, mint 2,3 százaléka az ösz- 
szes polietilén-forgalomnak. Feltételezéseink szerint a 
metallocén LLDPE legnagyobb részét, mintegy 70 száza
lékát gázfázisú eljárással fogják előállítani. Az oldószeres 
eljárások fogják képezni a maradékot, plusz a VLDPE és a 
metallocén elasztomerek, amelyet nem tüntet föl az ábra.

A metallocén polipropilének esetén a gázfázisú eljárá
sok fognak dominálni. A legnagyobb előnyök a metal- 
locén-katalizátorok alkalmazásától várható az impakt 
kopolimerek előállítása során, mely kopolimerek viszont 
gázfázisú reaktort igényelnek.

Összefoglalva megállapítható, hogy a gázfázisú eljárások 
fejlődése a monomerek polimerekké alakításának költségeit

tovább fogja csökkenteni. Ehhez azonban még nagyobb re
aktorkapacitás és kevesebb termékváltás szükséges. A metal- 
locén-katalizátorok segítségével új molekulaszerkezettel ren
delkező anyagokat lehet előállítani, melyeket az ügyes fel
dolgozók ki tudnak használni, feltéve, hogy a gyártók nem 
túl mohók, és nem akarják visszakapni a fejlesztési költsége
iket már a termelés első éveiben. Fejlesztések azonban nem
csak a metallocén-katalizátorokkal folynak, a gázfázisú eljá
rások legalább olyan jelentőséggel bírnak majd a hordozóra 
felvitt Ziegler-Natta, valamint az újonnan kifejlesztett 
Ni/Pd/Fe-katalizátorok segítségével előállított, következő ge
nerációs kopolimerek és polimerötvözetek területén is. A 
sűrű gázfázisú reaktorok alkalmazása hosszú távon valószí
nűleg jobban el fog terjedni, mint a kondenzációs üzemmó
dok, melyekről napjainkban olyan sokat lehet hallani.

1995
Összesen: 9,4 Mt 

Gázfázis: 865 0001

2005
összesen: 13,2 Mt 

Gázfázis: 2,6 Mt

1995
Összesen: 5 Mt 
Gázfázis: 1,2 Mt

2005
Összesen: 9,4 Mt 
Gázfázis: 2,6 Mt

9. ábra. Polietilén: trendek Nyugat-Európában, ezer tonna

SjernCe., . SfemCe... Sietnie...

Kritizálják az EU Fehér Könyvét a 
vegyitermék politikáról

A KPMG konzultáns cég véleménye szerint 
a Fehér Könyv jelentősen alábecsüli a ve
gyitermékek biztonsági tesztelésével járó 
költségeket, időigényt és nehézségeket. A 
mintegy 30 000 tesztelendő termék vizsgá
lati költségét az EU 2,1 Mrd Euro-ra becsü
li, a KPMG szerint realisztikusabb becslés a 
8 Mrd Euro. A tesztek kifejlesztéséhez és 
validálásához legalább öt év kell, ezért a Bi
zottság által elképzelt 2 0 1 2 . évi befejezés ir
reálisnak tűnik és még a 2 0 2 0 . is kihívást je
lentő határidő, mondja a KPMG. A Fehér 
Könyv ronthatja az európai vegyipar ver
senyképességét. A javasolt tesztelés a leg
szigorúbb és a legdrágább lesz a világon,

ami arra késztetheti a globális cégeket, hogy 
új beruházásaiknak EU-n kívüli helyet ke
ressenek, és esetleg meglevő üzemeiket is 
áthelyezzék. Az európai exportáló cégek ne
héz helyzetbe kerülhetnek, ha az EU-n kívü
li vevőjük nem lesz hajlandó a tesztelési 
költséget megfizetni. Az engedélyezetlen 
anyagokat tartalmazó termékek (EU-n kí
vülről történő) importjának tiltása komoly 
kereskedelmi problémákat okozhat.

A CEF1C szerint a Fehér Könyvben jelzett 
30 000 termék bevizsgálása csak 50 év alatt 
lenne megvalósítható. Amennyiben az Euró
pa Tanács nem régi javaslata szerint kiteijesz- 
tik az engedélyezési eljárást a 1 t/év alatti 
mennyiségben gyártott termékekre is, akkor a 
vizsgálandó termékek száma 70 000-re és a 
költségek 20 Mrd Euro-ra nőnek. A CEFIC

azt szorgalmazza, hogy az Európai Bizottság 
alkosson munkacsoportot az érintett felekkel 
a politikai célok pragmatikus, és működő 
jogszabályokba foglalása érdekében.
(Forrás: European Chemical News, 4-10 
June 2001, p. 22.; 25 June-1 July 2001, p. 6 .)

Csomagolási díj Kaliforniában

A 2006-tól alkalmazandó, előkészítés alatti 
törvény „szennyezés megelőző” adót ró olyan 
termékek gyártóira, amelyeket kis (2005 előtt 
50% alatti) recirkulációs arányú műanyagok
ba csomagolnak. A kaliforniaiak 1999-ben 
több mint 3 Mt műanyagot dobtak ki, az ösz- 
szes szilárd hulladék 12%-át. (Forrás: 
Chemical Week, May 30/June 6 , 2001)

RL
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Közgyűlési krónika

Beszámoló a Magyar Kémikusok Egyesületének 2001. évi 
küldöttközgyűléséről________________________________

SZEKERES GÁBOR*

A M agyar Kém ikusok Egyesülete 2001. május 18-án tar
totta a törvényben előírt éves küldöttközgyűlését. Az aláb
biakban erről adunk részletes tájékoztatót.

Megnyitó

Kálmán A lajos  akadém ikus, a M agyar Kém ikusok Egye
sületének elnöke rövid üdvözlés után lényegében felvá
zolta az Egyesület XXI. századi stratégiáját am ikor a kö
vetkezőket mondta: „A megkezdett XXI. század változá
sokat kíván, m inden tekintetben az egész em beriségtől, 
hazánktól, am elyeknek meg kell találnia a helyét Európá
ban és a világban. És ebben nekünk vegyészeknek is nagy 
szerepünk van.” Ezt követően Pavláth Attilára, az A m eri
kai Kém ikusok Egyesülete m agyar szárm azású elnökére 
hivatkozott, aki egyesületük 125. évfordulója alkalm ából 
az USA-beli San D iegóban tartott kongresszusukon jövő 
jüket a következőképpen fogalm azta meg: „nagy változá
sokra van szükség”, m ajd elnökünk így folytatta: „nekünk 
itt M agyarországon” ennek a négy és fél ezer regisztrált 
vegyésznek is arra kell törekednie, hogy a XXI. század az 
egyesületi m unkában is változásokat hozzon, javítsa a 
munkáját. Változásokat kíván az Európai Unióhoz való 
csatlakozásunk is.”

Kálmán Alajos beszám olt elm últ évi elnöki tevékeny
sége néhány kiem elkedő eredm ényről, m int például az 
Egyesület pozíciójának javítása a FECS-ben, vagy a 
Chem istry European Journal partnerségével kapcsolatos 
tevékenységről, am elynek során sikerült a m egszűnő Acta 
Chim ica H ungarica-t apportként elism ertetnünk, Egyesü
letünk tulajdonosi viszonylatából néhány millió forint be
vételre szert tenni a jövőben. Elnökünk expozéjában ez
után nem  kis büszkeséggel számolt be az Amerikai K ém i
kus Egyesület már em lített jubileum i kongresszusa alkal
mából tartott díjkiosztó ünnepségről, ahol Oláh György és 
Horváth Csaba, két m agyar szárm azású világhírű kém i
kus is magas kitüntetésben részesült, ami szerinte azt bi
zonyítja, hogy „a m agyar kém ikustársadalom  jelentős he
lyet vívott ki m agának a nagyvilágban” . M egnyitója befe
jezéseként az elnök m egem lékezett azokról a jeles, tiszte
letrem éltó tagtársainkról, akik az elm últ évben örökre el
hagytak bennünket, és akik tiszteletének a küldöttközgyű
lés rövid néma felállással adózott: T. Balázsy Ágnes, a 
M űtárgyvédelmi Szakosztály alapító elnöke, Bihari Ist
ván, az M K E egykori alelnöke, Földiák Gábor, a Sugárké
miai Szakosztály volt elnöke, a M agyar Kém ikusok Lap-

M i n  Budapest, Tas vezér u. 20.
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ja  szerkesztőbizottságának tagja, Hegyaljai-Kis Géza, a 
Szerves K ém iai Szakosztály  titkára, m ajd  alelnöke, 
N ikolits Károly, soproni csoportunk alapítója, titkára, 
m ajd elnöke, Péceli Béla, a Kőolaj- és Petrolkém iai Szak
osztály volt elnöke, Schőn István, a Richter Rt. kutatója, 
aki az Egyesületben számos színvonalas szakmai munkát 
végzett.

Az elnöki expozé után a M andátum vizsgáló Bizottság 
jelentést tett arról, hogy a 145 küldöttből 75 van jelen, a 
küldöttközgyűlés tehát határozatképes.

Kálm án A la jos  ezután felkérte B ondár Lászlót, a 
M agyar Vegyipari Szövetség főtitkárát „Üzlet, tudomány, 
érdekképviselet” cím ű előadása m egtartására (a további
akban összefoglaljuk az előadást azzal a megjegyzéssel, 
hogy a teljes, szerkesztett szöveget egy későbbi szám unk
ban szeretnénk leközölni).

Az előadó előadásának cím ét azzal m agyarázta és in
dokolta, hogy az olyan gondolatsort takar, am elynek lé
nyege a csontkem ény érdekképviselet. Felfogásuk sze
rint az érdekképviselet üzlet és tudom ány is egyben. E l
ism erően szólt a Szövetség és a M agyar K ém ikusok 
E gyesü lete  kapcso la táró l, am inek  erősítése m indkét 
szervezet érdeke.

Az előadó ezután képet adott a világ vegyiparáról, az 
európai vegyiparról és benne a m agyar vegyipar helyze
téről. K ihangsúlyozta, hogy vegyiparon a világtendenci
áknak m egfelelően a K SH -kategorizálás szerinti 24-es 
kategóriát, tehát lényegében a vegyipari alapanyaggyár
tást tekintik. A m agyar vegyipar volum enrészesedése el
m arad az európai átlagtól, sőt 2 0 0 0 -ben a 10  évvel ezelőt
ti term elési érték 75% -át sem  érte el, tehát elm aradt ön
m agától (a dollárban szám olt teljes vegyipar ugyanakkor 
m egközelítette az 1995-ös kibocsátást). A m agyar vegy
ipar szerkezetére az jellem ző, hogy a gyógyszeripartól el
tekintve, a leginnovációigényesebb iparágak a legfejletle
nebbek. A m agyar vegyipar viszont profitszerzés szem 
pontjából a legeredm ényesebb és a legprosperálóbb ága
zata a nem zetgazdaságnak. A m agyar vegyipar exportori
entált, de ugyanakkor jelentős a nem zetgazdaság vegy
ipari term ékim portja, ami eléri a term ékkibocsátás 65%- 
át. Ez a tény, továbbá az, hogy a beruházásoknak az érté
kesítés árbevételéhez viszonyított részaránya az EU-t 
m eghaladó m értékben növekszik, m egalapozza azt a 
m egállapítást, hogy a m agyar vegyipar a jövőben fejlőd
ni fog és M agyarországot akár a régió vegyipari centru
m ának is lehet tekinteni.

Előadása befejező részében az előadó az érdekképvise
let különböző m ódszereit m utatta be. A M agyar Vegyipa
ri Szövetség korábban azt a célt tűzte ki, hogy am ikor az
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ország az EU-hoz csatlakozik, a Szövetség az uniós fel
adatokat magára tudja vállalni. Az előadó arról tájékozta
tott, hogy ez a program  m ost fejeződött be.

Főtitkári beszámoló, központi bizottságok
és a Felügyelő Bizottság beszámolója, vita

Körtvélyessy Gyula főtitkár beszám olóját teljes szövegé
ben je len  szám unk következő oldalán közöljük. U gyan
csak közöljük az egyes m unkaszervek, valam int a Fel
ügyelő Bizottság jelentését is lapunk 333. oldalán. M ajd az 
elnök reagált a főtitkári beszám oló azon közlésére, hogy 
Gálosi György, az Egyesület ügyvezető igazgatója ez év 
augusztusában nyugdíjba megy, és utóda Fazakas János  
lesz. Ezt követték a központi bizottságok elnökeinek be
számolói.

Banai Endre, a Gazdasági Bizottság elnöke kiem elte az 
ügyvezetés takarékos gazdálkodását, am it az igazol, hogy 
a m űködési kiadások 7% -kal kisebbek voltak a tervezett
nél, a bevételek viszont 13% -kal meghaladták a tervezet
tet. Ezt követően tájékoztatást adott a Gazdasági Bizottság 
munkájáról, módszeréről és felhívta a figyelm et az általuk 
kidolgozott Gazdasági ügyrend betartására az egyesületi 
munkában.

N yitra i József, a N em zetközi K apcsolatok B izo ttsá
gának elnöke tá jékozta tást ado tt a B izottság  m unkájá
ról. Felh ív ta a figyelm et arra, hogy a jövőben  az egye
sületi k iu tazóknak  anyagi tám ogatást csak  abban a re
m ényben tudnak adni, ha a k iu tazó  nem zetközi konfe
rencia szervezésére m egbízást tud szerezni; egyébként 
az Egyesület csak  kétévenként tám ogatja a kü ldö ttek  
kiutazását.

A kiegészítéseket követő vitában (ami tehát a közhasz
nú jelentésre, a főtitkári beszám olóra, a központi bizottsá
gok, a m unkaszervek és a Felügyelő Bizottság jelentésére 
vonatkozott) H orváth Gyula  kérdésére a főtitkár elm ond
ta, hogy 2 0 0 0 -ben 60% -os a tagdíjfizetők aránya és 2 0 0 1 . 
április 19-én a 2001-es befizetések 49% -ot m utattak, ami 
májusra m ár m egközelítette a 60% -ot. Nagy visszaesés je 
lentkezett a nyugdíjasoknál és az ifjúsági tagoknál (április 
19-én 52% , illetve 28% ). Az inform áció kapcsán a vitában 
elnökünk felhívta a figyelm et arra, hogy a közösséghez 
tartozás morális kötelezettséggel jár. Ezt követően Hor
váth Gyula  ism ételten felszólalásában javasolta, hogy a 
tagdíjfizetés felm érését az egyes szakosztályok is végez
zék el, és körlevélben szólítsák fel a nem  fizetőket kötele
zettségükre.

Babóczkiné Kampós Klára  tájékoztatást kért a területé
ről fizető, illetve jelentkező, de nem  fizető tagokról is. V é
leménye szerint ez elengedhetetlen a további m unkához, 
különösen az ifjúsági tagok szervezésénél. Ezzel a tém a
körrel kapcsolatban Kálmán A lajos  elnök közölte, hogy a 
M agyar Tudományos A kadém ia Kémiai Osztálya szakér
tőként kérte fel a szakm a ifjúsági szervezésére.

Tóth G ábor néhány élvonalbeli céget hiányolt a szpon
zorok közül. Később tisztázódott, hogy felszólalása félre
értésen alapul, m ivel je lenleg  m ár közhasznúsági szerző
déssel is lehet támogatni az Egyesületet és a hiányolt cé
gek ezt a m ódot választották.

Jedlovszky Pál azt javasolta, hogy az új ügyvezető igaz
gatót ne csak a szakosztályok vezetőinek, hanem  széle
sebb körben is m utassák be. Erre a kérésre elnökünk rész
letes tájékoztatást adott az új ügyvezető igazgató kiválasz
tásának m ódszeréről és kvalitásairól.

A közgyűlés ezt követően nyílt szavazással egyhangú
lag elfogadta a közhasznúsági jelentést és a főtitkári be
számolót. Hozzászólásra külön szavaztak arra vonatkozó
an is, hogy ez az állásfoglalás egyúttal a főtitkári beszá
m olóban javasolt 1 0 %-os tagdíjem elésre is vonatkozik-e? 
Az erre vonatkozó javaslato t a közgyűlés egyhangúlag el
fogadta. U gyancsak elfogadták a 2001. évi tervszám okat 
is. A közgyűlés szerkesztett és az IB által egyeztetett ha
tározatát a 335. oldalon közöljük.

Kitüntetések átadása, elnöki zárszó

A M agyar Kém ikusok Egyesülete 2001. évi kitüntetéseit, 
em lékérm eit és díjait az alábbiak kapták.

Than Károly emlékérmet kapott az egyesületi élet fej
lesztéséért kifejtett hosszú távú tevékenységéért:

Cséfalvay Csaba, főosztályvezető, Chinoin-Sanofi Rt. 
1957 óta dolgozik a Chinoinban és azóta tagja az M KE- 
nek. A gyári csoport m unkájában aktívan részt vett, fontos 
szerepet töltött be a privatizációt követően a csoport tevé
kenységének m egújításában. 1988-95 között a csoport tit
kára. 1988-tól a gyár és az M KE közötti kapcsolattartás 
felelőse.

Dr. Kalász Huba, főm unkatárs, SOTE. 1979-től aktív 
tagja az M KE-nek. 1996-tól elvállalta a válsággal küzdő 
Krom atográfiás Társaság elnöki teendőit. Vezetése alatt a 
Társaság eredm ényes m unkát végzett, m inden évben ren
deztek többnapos rendezvényt is. Tudom ányos tevékeny
sége nem zetközileg is kiemelkedő.

Pfeifer Ignác emlékérmet kapott a vegyiparban kifej
tett hosszú távú kiem elkedő m unkásságáért:

Tó'kés Endre, üzletágvezető-helyettes, Pannonplast Rt. 
1966-ban Veszprémi Egyetem en vegyészm érnöki, m ajd a 
BM E-n m űanyag-feldolgozó szakm érnöki oklevelet szer
zett. Tevékenysége az elm últ évtizedekben a m űszaki fej
lesztéshez kapcsolódott, különböző beosztásokban, leg
utóbb kutatási igazgatóként. 1999-től a csom agolási üzlet
ág helyettes vezetője. A Pannonplast H oldingon belül 8 

vállalat, köztük a M űanyagipari Kutató Intézet szakm ai 
irányításában vesz részt. Több újítás, szabadalom  tulajdo
nosa. Az M KE m űanyagipari rendezvényeinek rendszeres 
aktív résztvevője, előadója.

Wartha Vince emlékérmet kapott kiem elkedő ve
gyészm érnöki alkotásért:

Dr. Fischer János, a Richter Gedeon Rt. osztályvezetője 
az am lodipin bezilát, a N O RM O D IPIN  vérnyom áscsök
kentő gyógyszer hatóanyagának szintéziséért, üzem esíté- 
séért és gyártásának bevezetéséért.

Preisich Miklós díjat kapott a vegyiparban és az 
Egyesületben kifejtett hosszú távú kiem elkedő tevékeny
ségéért:

G yovai József, főosztályvezető, TV K  Rt. 1964 óta a 
TV K  Rt.-ben dolgozik, különböző vezető beosztások
ban. Az M K E-nek 1968-tól aktív tagja, 1990-től az üze
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mi csoport elnöke, tagja az M K E BAZ m egyei vezetősé
gének. Részt vett a BA Z m egyei szervezetnél 1992-ben 
készült „Regionális válságkezelő program ” kidolgozásá
ban, m egyei rendezvények szervezésében (Borsodi Ve
gyész N apok, Sárospataki D iák Vegyész N apok stb.). 
Vezetése alatt m egkétszereződött az üzem i csoport lé t
száma. Tagja az M K L szerkesztőbizottságának. K étszer 
kapott Egyesületi K iváló M unkáért oklevelet -  legutóbb
1997-ben.

Dr. Horváth Gyula, m inőségügyi vezető, Gyógyszerku
tató Intézet Kft. 1968-ban szerzett vegyész oklevelet. 
Szakmai tevékenysége a G yógyszerkutató Intézethez kö
tődik. 1 1 0  tudom ányos közlem ény szerzője, több mint 
180 tudományos előadást tartott hazai és nem zetközi ren
dezvényeken. 40 szabadalom  társszerzője. Kezdem énye
zője a m agyar töm egspektrom etriai irodalom  bibliográfiá
jának. Az M KL szerkesztőbizottságának tagja. Az MKE- 
nek 1968-tól aktív  tagja. 1985-93 . között a 
Töm egspektrom etriai Szakcsoport alelnöke, 1994-től 
-1995-tő l Társaság-elnöke. Az 1994-es 13. IM SC Tudo
mányos Bizottság elnöke.

Dr. Paksy László, ny. szakértő, M iskolci Egyetem . A 
kém iai tudom ányok kandidátusa (1968). 1952-81. kö 
zött a MÁVAG K ohászati Ü zem ek D iósgyőri G yárának 
(LKM , D IM A G ) laboratórium  vezetője, m ajd tanács
adója. 1991-től a M etalcontro l ny. tanácsadója. Fő

szakm ai területe: m űszeres analitika, ezen belül az 
em issz ió s sz ínképe lem zés. T evékenysége: sz ínkép- 
e lem zés a lk a lm azásán ak  k id o lg o z ása , fe jle sz tése , 
anyagvizsgálati fejlesztés, laborató ium i m inőségbizto
sítás. K ülföldi és hazai fo lyó iratokban  170 pub likáció 
ja  je len t m eg, több m int harm inc előadást tarto tt hazai 
és külföldi rendezvényeken. 1958-tól aktív  tagja az 
M K E-nek. A B orsod m egyei szervezet alapító  tagja,
19 7 5 - 90 között titkára, 1991—95-ig elnöke. A m egyei 
vegyipari válságkezelő  program  egyik  kezdem ényező
je , k idolgozója.

Dr. Pallos László, ny. igazgató, az M KE alelnöke. 1951- 
ben szerzett vegyészmérnöki oklevelet a BM E-n, ahol a 
Szerves Kémiai Tanszék oktatója volt, majd az EGIS 
Gyógyszergyárban dolgozott különböző beosztásokban.
1976- 79 között a Gyógynövénykutató Intézet tudom á
nyos igazgatóhelyettese. 1979-től nyugdíjazásáig az EGIS 
G yógyszergyár kutatási igazgatója volt. A hazai gyógy
szerkutatás, -fejlesztés, -gyártás egyik meghatározó egyé
nisége. Az M KE-nek 1952-től aktív tagja. A Szerves és 
Gyógyszerkém iai Szakosztály titkára, majd elnöke 1998- 
ig. Tagja volt az M KE elnökségének. Jelenleg az Egyesü
let alelnöke.

Kálmán A lajos  elnöki zárszavában m egköszönte a fő tit
kár és az. Intéző Bizottság egész éves eredm ényes m unká
ját, a küldöttek részvételét és az ülést bezárta.

Főtitkári beszámoló* **

M ivel a gazdasági, oktatási és m űszaki-tudom ányos kér
déseket az állandó bizottságok elnökei bem utatják, beszá
molóm ban inkább elvi, m int részletes ténykérdéseket sze
retnék érinteni. Úgy gondolom , meg kell fogadnom  
Hlavay professzor, IB-tag javaslatát, hogy az M KE nem, 
vagy nem csak a pénzről, hanem  ennél sokkal többről kell, 
hogy szóljon, bár sajnos pénz nélkül a legszebb elképze
lések sem valósíthatók meg.

Ez a beszám oló az IB beszám olója a küldöttközgyűlés
nek az alapszabály szerint. Arról szól, hogy az M KE mit 
tett az elm últ évben és m it szándékozik tenni a jövőben a 
kémiáért. Az IB munkájáról részletesen a publikált jegy 
zőkönyvek képet adnak, ezért itt és m ost egy szélesebb 
összefoglalást adok az M KE működéséről.

Felfogásom  szerint az IB-nek és a titkárságnak az a fel
adata, hogy segítse az M KE tagjait a szakosztályokban, 
szakcsoportokban, területi szervezetekben, hogy a kémia 
iránt érdeklődők találkozzanak, kapcsolatokat építsenek, 
és újabb ism ereteket szerezzenek. Ezt sokféle módon lehet 
elérni: személyes találkozással, erre szolgálnak a konfe
renciák, szem inárium ok, előadóülések, szakm ai napok,

* A beszámoló nagyrészt a közhasznúsági jelentéshez kapcsolódik 
(328. old.), azt kiegészíti a munkaszervek 2000. évi tevékenységéről 
készült beszámoló (333. old.)
** Magy. Kém. Lapja 56, 164 (2001)
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bizottsági ülések, megemlékezések, ünnepségek, klubna
pok. Fórum ot biztosítunk a kém iai ism eretek terjesztésé
nek. Ezeket az elnevezéseket a havi közlem ényekből vet
tem, ilyen típusú program okat ajánlunk tagjainknak. A té
materületeket jó l összefoglalja a M agyar Kém ikusok Lap
jában megjelent statisztikai feldolgozásom  ”, mely m egál
lapította, hogy mind az adott terület iránt érdeklődő taglét
szám és a szakmai munka, m ind a lapban megjelent cik
kek illetve beszám olók összhangban vannak. E tevékeny
ségek indítása a tagság feladata, igényeik szerint, de a 
szervezésben, lebonyolításban a titkárság szerepe és fele
lőssége óriási.

A 2000. évi munkáról

Mi történt az elmúlt egy évben? A 11 nagyrendezvény 
számban jelentősen kisebb, m int az 1999. évi 18, de a ki
sebbek közül a Biztonságtechnikai, a Vegyészkonferencia 
és az AOAC minőségügyi konferenciája mind a résztve
vők számában, m ind nyereségességében jelentős volt. A 
két nagy, nemzetközi konferencia közül az ICCE, a Ké
miatanári konferencia, 500-at megközelítő résztvevővel, 
aminek több mint a fele külföldi volt, hatalmas siker volt, 
hozzá kell tennem, anyagilag is. A másik, a Kémiai szám í
tástechnikai konferencia (EUCO CC3) az előzőhöz és a 
tervezetthez képest is jelentősen kisebb létszámban, de N o
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bel-díjasok megjelenésével, szakmailag igen sikeresen zaj
lott. Az elmaradt bevételeket az EU-tól kapott jelentős ősz- 
szegekkel lehetett csak részben bepótolni. Sajnálatos, hogy 
elmaradt a m ár évtizedek óta megrendezett nemzetközi, 
Szteroidok analitikája konferencia, ami szakmailag is nagy 
kár, de hiányzik az erre tervezett 3 M Ft-os eredmény is.

A költségvetést negatívan érintette az előző évek konfe
renciáiról áthúzódó, több, m int 6 ,8  M Ft-nyi költség, m e
lyet az akkori konferenciáknál -  m ivel csak később merült 
fel -  nem számoltunk, szám olhattunk el. Ez több tételből 
tevődik össze, m elyek között szerepel egy konferencia ki
adványának költsége, egy kiállítás rendezőnek -  saját for
góeszközhelyzetünk javítására -  csak fél évvel később k i
fizetett összeg stb. Ennek elkerülésére az új tervezési 
rendszerben az ilyen, akár a konferencia m egrendezése 
előtt, vagy jóval utána felm erült költségek egyértelm űen a 
lebonyolítás évében kerülnek elszám olásra, illetve a jövő
beni költségeket is beállítjuk a nyereség számításába.

Ebben az évben a következő konferenciákat rendezzük 
meg. A nem zetközi részvételű Gumiipari konferencia és a 
szokásos M űanyag kollokvium  már lezajlott. Az év leg
rangosabb esem énye egy nem zetközi Gyógyszerkémiai 
konferencia lesz, szeptemberben. M ivel ilyen már évtize
dek óta nem  volt és létrehozásában a hazai gyógyszerké
mikusok igen aktív szerepet játszottak, várhatólag néhány 
év m úlva újra itt kerül m ajd megrendezésre.

A június végi, szokásos Vegyészkonferencia mellett, 
ahol a hagyom ánynak m egfelelően igen jelentős részvé
telre számítunk, még több jelentős, nem zetközi konferen
cia kerül m egrendezésre: egy őrlési konferencia augusztus 
végén és a H ungarocoat novem ber végén.

Sajnos a meghirdetett Interfaces szeptemberi konferenci
át jövőre kell halasztanunk kellő érdeklődés hiányában, he
lyette az EFCE munkabizottsági üléshez kapcsolódó Nem 
zetközi Környezetvédelmi Konferenciát állítottunk be.

Célkitűzéseinknek igen fontos területe a magas színvo
nalú PR-tevékenység. Az áprilisi IB-n került elfogadásra a 
2001. év PR-terve. Ez talán az első tudatos lépés a kém i
kusok és a hazai, valam int a tágabb környezet kapcsolatá
nak javítására. Amint jó l ismert, elég sok helyen „jele
nünk m eg”, a M agyar K ém ikusok Lapja, a KÖKÉL, a 
M agyar Kémiai Folyóirat, a havi közlem ények, de a szé
les közvélem ény -  és ami legalább ilyen fontos -  a még 
nem tag kém ikusok előtt újra meg újra meg kell mutat
nunk, hogy m it teszünk és ennek mi az előnye számukra. 
Ettől az évtől kezdve a legfontosabb esem ényekről sajtó
anyagot juttatunk el az M TI-hez, ahonnan a napisajtó -  
persze tetszése szerint -  em el át részeket megjelentetésre. 
M inden lehetséges eszközt meg kell ragadnunk az Egye
sület megismertetésére. Am int a fent em lített és az IB ál
tal elfogadott PR-terv m egfogalm azza, m ég sok lehetősé
günk van a nem kém ikusok megszólítására, az interneten, 
a m édiákban és más csatornákon keresztül.

Nagyon fontos feladat az Egyesület külkapcsolatainak 
ápolása: ez az Erdélyi Vegyészkonferencián tartott előadá
sokon kezdve elnökünk ÁCS éves közgyűlésén való rész
vételéig igen széles spektrum ot fog át. Több nemzetközi 
b izottságban van M K E képv iselő  (EFCE, FECS

EURACHEM ) ezek részbeni m egújítása jelenleg folyik. 
Am int m ár tavaly is kiem eltük, igen jó  a kapcsolat a M a
gyar Vegyipari Szövetséggel és m egindult a kapcsolatfel
vétel a M agyarországi Gyógyszergyártók Országos Szö
vetségével is.

Fontosnak tartom, hogy az Egyesület részt vett a Szé- 
chenyi-pályázaton is. Az egyesületi tagokat, szakterülete
iket, képességeiket -  am ennyiben igénylik -  a hazai köz
vélem énynek és hosszútávon a világnak bem utató, az 
interneten is m egjelenő szám ítógépes adatbázis kiépítésé
re pályáztunk. Bár nem sikerült a tám ogatást elnyernünk, 
de keressük a lehetőségeket ennek megvalósítására, hi
szen ezt a vállalatok is igénylik, a tagoknak pedig szakér
tői lehetőséget jelentene.

A „külszolgálati” tevékenységgel függ össze a részvétel 
támogatása. Az elmúlt évtizedben ez a tevékenység je len 
tős átalakuláson m ent át: nem az a cél, hogy az M KE, va
lutakeretét felhasználva lehetőséget biztosítson tagjainak 
a külföldi megjelenésre, hanem  az, hogy az Egyesület tag
jainak nem zetközi szervezetekben való részvételét lehető
vé tegyük. Sajnos a költségek évről évre m eredeken növe
kednek, ezért m inden évben az IB szám ára kom oly fejtö
rést okoz, hogy m ekkora tám ogatást tervezzen. A tenden
cia egyre inkább az, hogy a konferenciák nyereségéből a 
szakosztályokhoz kerülő keretekből tám ogatjuk tagjain
kat, hogy eljussanak a külföldön szervezett összejövete
lekre, a központi keretek csak a vezető tisztséget betöltők 
részére maradnak.

További -  az elm últ időszakban is intenzíven művelt -  
feladat a vegyipari vállatokkal való kapcsolattartás. Ezen 
a területen messze nem voltunk elég aktívak. Két felada
tunk van: a m eglévő jogi tagjaink helyi közössége szám á
ra előadássorozatok, szakm ai élet szervezése. Erre a veze
tők részéről határozott igény m erült fel. Az igen jelentős 
számú, még az M K E-t nem  ism erő vegyipari vállalkozás
nál pedig a megism ertetés, az ott dolgozók szám ára infor
máció nyújtása a feladatunk.

Kulcsfontosságú a fiatalokkal, az oktatással kapcsolatos 
tevékenységünk. Több esem ényen képviseltük az MKE-t. 
A Középiskolai Kémia Lapok, az Irinyi-verseny, a di
ákolimpiákon sikeresen szereplő diákok jutalm azása, az 
előbb már em lített Kémiaoktatási Világkonferencia sikeres 
megszervezése is fontos lépések ezen az úton. Az egyete
meken, főiskolákon kém iát tanulók számára minden lehe
tőséget megadunk, hogy az Egyesület tevékenységével, 
annak előnyeivel megismerkedhessenek. Ezt a cél szolgál
ja , hogy évek óta a TDK-konferenciákon kiosztott díjak 
egy része az M KE díja, és a legjobb diplom am unkákat If
júsági Nívódíjban részesíti az Egyesület. Ez fontos része a 
most az IB elé tárgyalásra kerülő anyagnak, mely a taglét
szám növelési lehetőségeivel foglalkozik. Ezt szolgálja a 
jelentősen kedvezm ényes részvételi díj az egyetemi hallga
tóknak és doktoranduszoknak az egyes konferenciákon.

Az ügyrendi kérdésekkel kapcsolatban néhány fontos 
továbblépésről kell beszámolnom:
-  Ebben az évben az IB már elfogadott ülésprogram alapján

dolgozik. Megtárgyaltuk a PR-tevékenység javítását, a
taglétszám növelésének lehetőségeit. További témák a la
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pok helyzete, az intézményi és cégkapcsolatok, a kémia- 
oktatás helyzete, a titkárság munkájának felülvizsgálata.

-  A Gazdasági Bizottság kialakította azt a kontrolling rend
szert, mellyel a gazdasági tevékenység eredményessége 
nyomon követhető, ellenőrizhető. Az IB negyedévenként 
tárgyalja az M KE gazdasági helyzetét, és intézkedik.

-  Több személyi változás következett be a beszám olási 
időszak alatt. Ezek közül a leglényegesebbről, Gálosi 
György nyugdíjba vonulásáról teszek em lítést. Ez az 
előzetes tervek alapján megy végbe, de nem  jelenti azt, 
hogy Gálosi György hitem  szerint nem fog jelentős űrt 
hagyni maga mögött. Az ő több évtizedes tapasztalatát, 
széles körű ism eretségét és szabadidőt nem kím élő 
m unkatem póját igen nehéz lesz utódjának, dr. Fazakas 
Jánosnak  feledtetni. M ásrészről, m int minden váltásnál, 
nagy rem ényeket is fűzünk az új vezetőhöz: m ásképp, 
más hangsúlyokkal fogja a titkárság m unkáját vezetni, 
szervezni, rem élhetőleg a tagság növekvő m egelégedé
sére.

A közhasznúsági jelentés főbb adatai és a jövőbeni 
terveink

A jelentés gazdasági kérdéseivel a Gazdasági Bizottság el
nöke foglalkozik. Mivel ez az év is veszteséget mutat, en
nek okait igen részletesen elemeztük a Bizottságban. A kö
vetkeztetés egyértelműen az, hogy a konferenciák gazdasá

gi terveit és az M KE elfogadott ügyrendjét a fő bevételi for
rásunkat adó konferenciaszervezések során be kell tartani.

Bár a bevételeknek csak kisebb részét adják a tagsági dí
jak, de a veszteségre való tekintettel ezeknek az inflációval 
való, 1 0 %-os em elését javasoljuk a közgyűlésnek, mely 
term észetesen csak 2002. január 1-jétől lépne életbe. Mivel 
több visszajelzés érkezett, és a fizető tagok kisebb száma is 
jelezte a problémát, a nyugdíjas és fiatal tagjaink esetén az 
IB javaslata szerint a tagsági díjat nem emeljük. Fontos ki
emelnem, hogy a dolgozó tagokra 2 0 0 2 -től vonatkozó 
2 200 Ft/év tagdíj a kézhez vett M agyar Kémikusok Lapja 
költségét sem fedezi. A havi közleményekben, a lapban, 
igény esetén a titkárságon a tagok részére megszerezhető 
inform áció -  reményeink szerint -  ennél nagyságrenddel 
többet ér. Hasonló m értékű az a részvételi díj csökkentés 
is, am it a tagjaink részére a különböző konferenciákon biz
tosítunk. Másfelől minden befizetésre, érkezzen az egyéni 
tagoktól, vagy jogi tagvállalatoktól, vagy bármilyen ado
mányozótól, vonatkozik, hogy ezért egyértelmű, jó l körül
határolt és megfelelő értékkel rendelkező szolgáltatást kell 
nyújtanunk. Biztosra veszem, hogy jelentősen nagyobb dí
ja t is hajlandó bárki kifizetni a jó l célzott, az igényeket ki
elégítő szolgáltatásért.

Összefoglalva: bár az elm últ év gazdaságilag nem tarto
zott a sikeres évek közé, de úgy érzem  továbbléptünk egy 
sor olyan kérdésben, mely hosszabb távra sikeres m űköd
tetést tesz lehetővé.

Közhasznúsági jelentés a Magyar Kémikusok Egyesületének 
2000. évi közhasznú tevékenységéről, és előterjesztés a 2001. 
évi terv főbb mutatóira

A M KE-t a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi 
CLVI. törvény alapján  a Fővárosi B íróság 13. Pk. 
60424/1999/14 számú határozatában 1998. január 1-jétől 
közhasznú szervezetté nyilvánította.

Az Egyesület A lapszabályban rögzített célja -  „A M a
gyar Kém ikusok Egyesülete a kém ia iránt érdeklődők ön
kéntes és egyéni aktivitáson alapuló szerveződése a széles 
értelem ben vett szakmai inform ációk cseréjére, értékelé
sére és közzétételére. Célja egyidejűleg a hazai kém ikusok 
szem élyiségjegyeinek és tudásszintjének közösségi érté
kelése, em elése és elism ertetése itthon és külföldön egy
aránt” -  elérése érdekében közhasznú tevékenységét első
sorban az alábbi területeken fejti ki:
-  tudományos tevékenység, kutatás, műszaki fejlesztés
-  nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ism eretterjesztés
-  szakmai kulturális tevékenység
-  szakmai kulturális örökség m egóvása
-  műem lékvédelem
-  fogyasztóvédelem
-  környezetvédelem
-  az euroatlanti integráció elősegítése

mkl

1. Számviteli beszámoló

A 2000. évi számviteli beszám oló külön dokum entáció
ként m egtekinthető az M KE titkárságán (Bp. II., Fő u. 6 8 .
I. em. 105.).

A számviteli beszám oló részét képező 2000. évi „Egy
szerűsített éves beszám oló m érlege” és „Egyszerűsített 
éves beszám oló eredm énykim utatása” (1. m elléklet), 
„Eredm énykim utatás részletezése” , mely tartalm azza a 
2 0 0 1 . évi tervezett adatokat is (2. m elléklet), e jelentés 
m ellékleteit képezik.

2. A költségvetési támogatás felhasználása

A M KE 2000-ben közvetlen állami költségvetési tám oga
tásban nem  részesült.

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás a mér
leg adatok alapján:
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1999. évi tény 2000. évi tény 
eFt

1. Befektetett eszközök 1 216 972
1.1. Im m ateriális javak 133 105
1.2. Tárgyi eszközök 1 083 867
1.3. Befektetett pénzügyi

eszközök 0 0

A változás oka:

1. 2. A tárgyi eszközök éves értékcsökkenési leírása m eg
haladta a beszerzés m értékét

4. A cél szerinti juttatások kimutatása

1. A  2000. évi működés támogatására 5 199 556 Ft

Tételesen:
-  OM KFHÁ utazási és nemz. kapcs. tám. 569 368 Ft
-  M TESZ 1 330 188 Ft
-  Oktatási M inisztérium 430 000 Ft
-  BORSODCHEM  Rt. 650 000 Ft
-  EGIS Rt. 800 000 Ft
-  FKI Kft. 40 000 Ft
-  TV K  Rt. 500 000 Ft
-  PANNONOLAST 380 000 Ft
-  RICHTER G. Rt. 200 000 Ft
-  OTKA 300 000 Ft

2. A 2000. évi kiadványok támogatására 7 210 000 Ft

Tételesen:
M agyar Kém ikusok Lapja 4 160 000 Ft
-  Vegyipari Rt.-k, Kft.-k 2 260 000 Ft
-  M ÓL Rt. 1 300 000 Ft
-  Vegyész Alapítvány 200 000 Ft
-IM F A 400 000 Ft
M agyar Kémiai Folyóirat 1 500 000 Ft
- O M 600 000 Ft
-M T A 800 000 Ft
-  Richter G. Rt. 100 000 Ft
Középiskolai Kémiai Lapok 1 550 000 Ft
- O M 1 050 000 Ft
-  Soros Alapítvány 100 000 Ft
- IM F A 300 000 Ft
-  Pro Cultura Alapítvány 100 000 Ft

3. A 2000. évi tudományos rendezvények
támogatására: 19 582 000 Ft

Tételesen:
16. ICCE Kémiaoktatási V ilágkonferencia 752 000 Ft
EUCO-CC3 Comp. Chem. 9 300 000 Ft
Nemz. kromatográfiás konferencia 350 000 Ft

HIP, Termoanalitikai nemz. konf. 1 200 000 Ft
Spektrokém iai vándorgyűlés 300 000 Ft
Biztonságtechnikai szem inárium 250 000 Ft
Irinyi J. kém iaverseny 1 430 000 Ft
Kom plexkém iai kollokvium 200 000 Ft
Vegyészkonferencia 650 000 Ft
Előző évi rendezvényekre 150 000 Ft

A fenti rendezvények tám ogatói közül kiemeljük:
-  OM  KFHÁ 2 710 000 Ft
- O M 3 360 000 Ft
- IM F A 892 000 Ft

A 4.1.-3. pontokban leírtak összesen: 31 991 556 Ft.

5. Központi költségvetési szervtől, 
önkormányzatoktól kapott támogatások

A 4. pontban részletezett támogatásokból a központi költség-
vetési szervektől, önkormányzatoktól kapott támogatások:
1. OM 6  800 000 Ft
2. OM  KFHÁ 3 279 368 Ft
3. GM 300 000 Ft
4. MTA 1 100 000 Ft
5. Győri önkorm ányzat 150 000 Ft
Összesen: 11 629 368 Ft

6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott 
juttatások értéke, összege

A M KE vezető tisztségviselői pénzbeli juttatásban nem  
részesültek 2 0 0 0 -ben.

16 fő vezető tisztségviselő 5 000 Ft/fő értékű könyvutal
vány jutalom ban részesült, összesen 80 000 Ft értékben 
2000-ben. (Az Alapszabály szerint a vezető tisztségviselők 
közé sorolt ügyvezető igazgató az Egyesület alkalmazottja.)

7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi 
beszámoló

7.1. Tudományos tevékenység, kutatás, műszaki fe jlesztés

A z Egyesület szakm ai szervezetei 2000-ben 14 részvételi 
díjas és 94 térítésm entes tudom ányos rendezvényt szer
veztek, m elyek az egyesület havi közlem ényeiben, körle
velekben, szakmai folyóiratokban, és az interneten lettek 
közzé téve.

A részvételi díjas rendezvényeken összesen m integy 
2 400 belföldi és külföldi szakem ber vett részt, jó l szolgál
va a hazai kutatás-fejlesztést, és je lentős nem zetközi elis
m erést is kiváltottak.
K iem eljük az alábbi nem zetközi rendezvényeket:
- 1 6 .  ICCE K ém iaoktatási V ilágkonferencia 466 résztve

vővel -  köztük két m eghívott N obel-díjas professzorral 
-  EUCO-CC3, Szám ítógépes K ém ia Európai Kongresz- 

szus 180 résztvevővel
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-  AOAC Nem zetközi M inőségbizt. Konferencia, 60 részt
vevővel

-  Nemzetközi Termoanalitikai és Kalorim etriás K onfe
rencia, 50 résztvevővel.

7.2. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, 
ismeretterjesztés

Az M KE kiemelten foglalkozik a hazai kém iaoktatás fej
lesztésével, az Oktatási Bizottság és a Kémiatanári Szak
osztály munkáján keresztül.
A 2000. évi főbb tevékenységek:
-  2000-ben a Középiskolai Kémiai Lapok 27. évfolyamát 

adtuk ki
- a  31. Irinyi János középiskolai versenyen mintegy 

7 000 tanuló vett részt, m elyek közül a -  hagyom ányo
san -  Győrben rendezett döntőbe 196 tanuló ju to tt be. 
E versenyek legjobbjai közül kerültek ki az elm últ év 
ben is a kém iai diákolim piákon is sikerrel szerepelt di
ákok

-  lebonyolítottuk a 16. ICCE -  Kém iaoktatási Világkon
ferenciát, a IUPAC és U NESCO elvi tám ogatásával és 
az OM szponzorálásával. A konferenciával együtt került 
m egszervezésre a -  kétévenkénti -  hazai kémiatanári 
konferencia is, ezzel nagy lehetőséget biztosítva a nem 
zetközi kitekintésre is

-  2000-ben is 24 Diplom am unka N ívódíjat adom ányoz
tunk a végzett egyetem i hallgatóknak.
Az ism eretterjesztést is szolgálták folyóirataink:

-  A M agyar Kémikusok Lapja 55. évfolyam át adtuk ki 
2000-ben. A lap közérdeklődésre szám ot tartó kivonatát 
az egyesület fizető tagjai kézhez kapták és az interneten 
is megjelent.

-  A M agyar Kémiai Folyóirat 107. évfolyam át adtuk ki, 4. 
éve közösen az MTA Kémiai Tudom ányok Osztályának 
Kémiai Közleményeivel. Az egyetemi doktorok disszer
tációinak ism ertetése is a lapban történik, melyek az 
interneten is m egjelennek.

-  Az M K E K rom atográfiás T ársasága kiadványa, az 
ACE, valamint a M embrántechnikai Szakosztály kiad
ványa, a „M em brántechnika” is jó l szolgálták az érdek
lődő szakembereket.

7.3. Szakmai kulturális tevékenység

2000-ben kiadásra került Vízi Béla: K ém ia Szobrokban
c. újabb ism ertetője, és több konferencia m ellett kam a
ra k iállítást is rendeztünk, m elyek nem zetközi sikert is 
arattak.

7.4. Szakmai kulturális örökség megóvása

A V árpalotán m űködő M agyar Vegyészeti M úzeum  szá
m ára m egküldjük valam ennyi egyesületi k iadványun
kat.

7.5. M űemlékvédelem

E gyesületünk M űem lék- és M űtárgyvédelm i S zakosztá
lyának előadói ülései, szervezett m úzeum , restaurátor 
műhely, kastély látogatásai jó l szolgálták  nem csak a 
közvetlenül érin tett szakem bereket, de az érdeklődőket 
is.

7.6. Fogyasztóvédelem

Egyesületünk M inőségbiztosítási Szakcsoportjának tevé
kenysége, az AOAC konferencia szervezése, előadói ülé
sei, részvétel a hazai akkreditációs szervezetek m unkájá
ban közvetve ezt a célt is szolgálták.

7.7. Környezetvédelem

Egyesületünk kiem elten foglalkozik -  az oktatás m ellett 
-  a környezetvédelem m el. Ezt a tevékenységet elsősor
ban a Környezetvédelm i Szakosztályunk, és a Környezet- 
védelmi Analitikai Társaságunk végzi, de valamennyi 
szakosztályunk foglalkozik közvetlenül vagy közvetve a 
tém akörrel.

Ezt szolgálták a témakörrel foglalkozó előadói ülések, 
rendezvények, melyek közül kiem eljük az analitikai tár
gyú Vegyészkonferenciát.

7.8. A z euroatlanti integráció elősegítése

A konferenciáink többségének és számos előadói ülésnek 
témái voltak különböző m egközelítésekben az EU-csatla- 
kozással kapcsolatos szakmai kérdések. E tevékenység 
célja a korm ányzati szervek, a tagság és az érdeklődők in
formálása, szakm aspecifikus rendezvények szervezése az 
EU-csatlakozás elősegítésére.

Fenti tevékenységeink kiegészülnek a Havi Közlem é
nyeinkben és az interneten is közzétett egyesületi szak
mai, területi szervezeteink által szervezett rendezvények
kel, valamint a M TESZ különböző bizottságaiban, terüle
ti szervezeteiben végzett sokrétű munkával.

Budapest, 2001. május
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1. m elléklet

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE
2000. ÉV

(Adatok e Ft-ban)

Sor
szám

A tétel megnevezése Előző évi Előző évek 
helyesbítései

Tárgyév

a b c d e

i. A. Befektetett eszközök (2.-5.sorok) 1 217 972
2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 133 105
3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 1 084 867
4. III. BEFEKTETTET PÜ. ESZKÖZÖK
5. IV. BEFEKT. ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE
6. B. Forgóeszközök (7.-10.sorok) 17 696 15 220
7. I. KÉSZLETEK
8. II. KÖVETELÉSEK 7 456 5 119
9. III. ÉRTÉKPAPÍROK
10. IV. PÉNZESZKÖZÖK 10 240 10 101
11. C. Aktív időbeli elhatárolások 4 298 3 367
12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK ÖSSZESEN) 23 211 19 559
13. D. Saját tfíke (14.-16.sorok) 12 875 10 452
14. I. INDULÓTŐKE 4 949 4 949
15. II. TŐKEVÁLTOZÁS 7 926 5 503
16. -  ebből tárgyévi eredmény -6  617 -2  423
17. Hl. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
18. E. Céltartalék
19. F. Kötelezettségek (20-21.sorok) 10 232 8 465
20. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 3 154 3 092
21. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 7 078 5 373
22. G. Passzív 1061)611 elhatárolások 104 642
23. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 23 211 19 559

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2000. ÉV

(Adatok e Ft-ban)

Sor
szám

A tétel megnevezése Előző évi Előző évek 
helyesbítései

Tárgyév

a b c d e

i. A. Összes közhasznú tevékenységbevétele (2.-8.sorok) 122 836 121 534
2. 1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás 2 393 20 307
3. a) alapítótól
4. b) államháztartás más alrendszerétől
5. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 5 432 12 121
6. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 88 300 76 267
7. 4. Tagdíjból származó bevétel 8 559 10 255
8. 5. Egyéb bevételek 18 152 2 404
9. B. Vállalkozási tevékenység bevételei (10.—11. sorok) _ _

10. 6. Nem cél szerinti (vállalkozási) bevétele
11. 7. Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele
12. C. Összes bevétel 122 836 121 354

13. D. Közhasznú tevékenység költségei 129 454 123 777
14. E. Vállalkozási tevékenység költségei (15.-16. sorok) - —

15. 1. Nem cél szerinti (vállalkozási) költségei
16. 2. Egyéb cél szerinti tevékenység költségei
17. F. Összes tevékenység költségei 129 454 123 777
18. G. Adózás előtti eredmény 6 618 -2  423
19. H. Adófizetési kötelezettség
20. I. Tárgyévi eredmény (18.-19. sorok) 6 618 -2  423
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Tájékoztató adatok E Ft-ban
Megnevezés Összeg Megnevezés Összeg

A. Személyi jellegű ráfordítások 21 731 B. Anyagjellegű ráfordítások 68 160
bérköltség 6 341 C. Értékcsökkenési leírás 494
megbízási díjak 3 976 D. Egyéb költségek, ráfordítások 32 747
tiszteletdíjak 5 858 E. A szervezet által nyújtott támogatás 645
személyi jellegű egyéb költségek 2 389
személyi jellegű egyéb költségek közterhei 3 167 Ellenőrző szám 123 777

2 . melléklet
EREDMÉNYKIMUTATÁS RÉSZLETEZÉSE

BEVÉTELEK 1999. évi tény 2000.1-XII. tény 2000. időar. terv Eltérés %-bán 2001. évi terv
1. Működés bevételei:

a.) Egyéni tagdíj (9111,9112) 1 729 3 180 2 000 59 % 2 000
b.) Jogi tagdíj (9121) 6 829 7 075 7 500 -6  % 8 000
c.) Állami támogatás (MTESZ) 727 1 330 600 122 % 1 000
d.) Egyéb támogatás 4 560 3 916 4 500 -13 % 5000
e.) Bankkamat (9711, 9712) 1 487 575 1 000 -43 % 500
f.) SZJA 1% (96113) 127 239 200 20% 200
g.) Egyéb szolgáltatás 399 786 1 000 -21 % 1 000
f.) Megszűnt szlák Árf.nyer. 1 829 - 100% 0

ÖSSZESEN: 15 858 18 932 16 800 13 % 17 700
2. Tanfolyamok, rendezvények: 95 449 91 151 85 000 7 % 90 000
3. Kiadványok: 11 325 11 172 12 000 -7  % 15 400

MKL 6 300 5 373 7 000 -23 % 8000
MKF 2 889 2 624 2 500 5 % 2 800
KÖKÉL 1 710 1 510 1 500 1 % 1 600
egyéb 426 1 665 1 000 67 % 3000

4. Szerződéses munkák: 100 - - 1,000
5. Egyéb: 104 99 1 000 -90 % 100

(96162, 9651)
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 122 836 121 354 114 800 6 % 124 200

EREDMÉNYKIMUTATÁS RÉSZLETEZÉSE

KIADÁSOK 1999. évi tény 2000.1-XII. tény 2000. időar. terv Eltérés %-bán 2001. évi terv
1. Működési költségek:

a.) Működési költségek 20 691 17 126 20 000 -14% 16 500
(7111. 7112,7121)

b.) Általános költségek 17 389 17 987 18 000 0% 21 000
(központi irányítás ktgei. 611)

c.) Egyéb költségek (ÁFA, NKJ) 167 701 500 40% 500

ÖSSZESEN: 38 247 35 814 38 500 -7  % 38 000
2. Tanfolyamok, rendezvények: 74 666 73 974 61 500 20 % 68 000

(7212, 7221, 7323)
3. Kiadványok: 14 544 13 273 13 500 -2  % 16 400

MKL 8 013 6 488 7000 -7  % 8 000
MKF 3 948 3 643 3 500 4% 3 600
KÖKÉL 2 395 2 363 2 500 -5% 2 400
egyéb 188 779 500 56 % 2 400

4. Szerződéses munkák: 78 - - 800
(7241)

5. Egyéb: 1918 716 1000 -28 % 500
Jogi személy részére támogatás
(86211, 8651 számlaszámok)

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 129 453 123 777 114 500 8 % 123 700
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A közgyűléssel kapcsolatos adatok, információk, dokumen
tumok
A Magyar Kémikusok E gyesülete Felügyelő Bizottságának 2001. április 27-én megtartott ülésén  
az Egyesület 2000. évi szakmai, gazdálkodási tevékenységének  számokkal is jellem ezhető  
beszámolóiról kialakított vélem énye

A Bizottság rendelkezésére állt az Egyesület 2000. évi zá
rási adatait tartalm azó teljes dokum entáció, az egyes feje
zetek szám ainak szöveges kiegészítője, továbbá a köz
hasznúsági jelentés, am ely nem csak az elmúlt évi összesí
tett szám ainak fölsorolásait adja meg, hanem a 2 0 0 1 . évi 
terv főbb m utatóit is tartalmazza.

Az adatok ism eretében a Bizottság az alábbi vélem ényt 
alakította ki.
1. A jelentésekből és az évközi személyes tapasztalatok

ból úgy ítéljük meg, hogy az Egyesület tevékenysége az 
előző években m egszokott, magas színvonalú volt. K i
em elésre méltó a 16. Kém iaoktatási Világkonferencia, 
valamint a 31. Irinyi J. Középiskolai Kémiaverseny. Az 
ilyen típusú rendezvények tapasztalatai alapján tudjuk 
elfogadtatni a kém ia valós szerepét a társadalmunkban.

2. Az Egyesület pénzügyi helyzete az előző évihez képest 
javult, hiszen a hiány 6,618 M Ft-ról 2,423 M Ft-ra csök
kent, de ahogyan az elm últ évi em lékeztetőnkben m eg
fogalmaztuk, a tendencia megváltoztatása nélkül félő, 
hogy középtávon a tartalékok elfogynak. M indezek mel
lett a beszámoló alapján a gazdálkodást takarékosnak

ítéljük, az Egyesület szigorúbban ügyelt a rendelkezésre 
álló keretek fölhasználására (pl. utazási keretek), és csak 
három  részvételi díjas konferencia volt veszteséges. 
Ugyanakkor az is látszik, hogy a három konferencia 
okozta az Egyesület egész évi veszteségének felét.

Véleményünk szerint az Egyesület pénzügyi egyensú
lya csak a tevékenysége magas színvonalának fenntartá
sában érdekelt (vegyipari nagy) vállalatok és kis- és kö
zépvállalkozók nagyobb támogatásával lenne fenntartha
tó. Abban bízunk, hogy a költségvetési támogatás össze
ge 2002-ben nagyobb lesz, mint eddig volt. A támogatá
sok összegének növelése azonban nemcsak az Egyesület 
tisztségviselőinek feladata, hanem mindannyiunké, akik 
tudunk tenni valamit tevékenységünk elfogadásáért.

3. A  2001. évi gazdálkodás irányszám ait csak igen szigo
rú gazdálkodással tartjuk m egvalósíthatónak.

4. A Bizottság köszönetét fejezi ki m indazoknak, akiknek 
az értékes m unkája révén egy sikeres, eredm ényes évet 
zárhatott le az Egyesület.

5. A B eszám oló jelen tést a fentiek figyelem bevételével a 
Bizottság egyhangúlag elfogadta.

Az MKE szervezeti eg y ség e i 2000. évi tevékenységének  rövid összefog la lá sa
(A 2001. május 18-i közgyűlés főtitkári beszám olóját kiegészítő, tájékoztató anyag)

Az alábbi rövid összefoglalóban az M K E szervezeti egy
ségeinek tevékenysége szerepel a teljesség igénye nélkül.

Szakosztályok

Aeroszol -  A Szakosztály 1998-ban alakult és tevékenysé
gével -  előadások szervezése -  szélesíti az M KE-ben fo
lyó szakmai munkát.

Analitikai -  A z  M KE legnagyobb létszámú szakosztá
lyának 12  szakcsoportjában folyik rendszeres munka. 
2000-ben a Szakosztály szervezte a szakcsoportok közre
működésével a Vegyészkonferenciát, mely felölelte az 
analitika teljes tárgykörét, 4 plenáris, száz szóbeli és 13 
poszter előadásra került sor, nagy szakmai sikerrel. Em el
lett m ég 4 részvételi díjas rendezvény -  AOAC nem zetkö
zi konferencia, ACE 2000, Őszi radiokém iái napok, HIP 
term oanalitikai és kalorim etriai szim pózium  -  és több elő
adói ülés, céges rendezvény szolgálta hatékonyan a hazai 
analitikusokat.

Ásványolaj és Petrolkémiai -  Több előadói ülést szer
veztek és m egkezdték az előkészületeket a 2 0 0 1 . évi 
nagyrendezvényre.

Fizikai-K ém iai -  A 4 szakcsoportban több rendezvényt 
tartottak, köztük az évenként sorrakerülő Kom plexkém iai 
K ollokvium ot (2000-ben a 35.!), m elyek a hagyom ányok
nak megfelelően jó l szolgálták a tudom ányágat.

A  Szakosztály tagjai vettek részt a nagy nem zetközi si
kert aratott EU CO -CC3 nem zetközi konferencia szerve
zésében.

Gumiipari -  M unkájuk a 2001. évi D unam enti O rszá
gok 2. Gumiipari konferenciájának szervezésére koncent
rálódott, mely 2 0 0 1 . április 26-28. között nagy sikerrel le
bonyolódott.

Kémiatanári -  A Szakosztály -  m ely az általános és kö
zépiskolai kém iatanárok közössége -  az Oktatási B izott
sággal együttm űködve munkálkodik. Az Oktatási M inisz
térium  Közoktatási Tanácsa az M KE Kém iatanári Szak
osztályát m int a kém iatanítás m inden területére szakértő
vel rendelkező civil szervezetet tartja nyilván, tanácskozá
saira meghívja, vélem ényét kikéri.

A Szakosztály tagjai aktívan részt vettek a „Hevesy 
György” és az „Irinyi János” kém iaversenyek szervezésé
ben, lebonyolításában. Fő tevékenységük 2000-ben a 16. 
ICCE Kém iaoktatási világkonferencia (2000. aug. 5 -10 .)
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lebonyolítása volt, nagy nem zetközi és hazai sikert aratva, 
mintegy 500 résztvevővel -  köztük két Nobel-díjas m eg
hívott professzorral.

Katalízis -  Az Akadém iai m unkabizottsággal együtt
működve előadói ülésekre került sor.

Kémia- és vegyipartörténeti -  2000-ben is rendszeresen 
szervezték előadói üléseiket.

Kolloidkémiai és Reológiai -  Az MTA m unkabizottság
gal együttm űködve több előadást szerveztek, esetenként 
m eghívott külföldi előadókkal.

Kolorisztikai -  Előadói ülést szerveztek és megkezdték a
2001. évi XXVIII. Kolorisztikai Szimpózium előkészítését.

Korróziós -  A Szakosztály részt vett az „Elektrokémiai 
módszerek a korróziós kutatásban” c. budapesti nem zet
közi konferencia szervezésében és több előadói ülést ren
deztek a HUNKOR-ral közösen.

Kozmetikai és H áztartásvegyipari -  Tovább erősítették 
tevékenységüket az európai szervezetben (IFSCC). E lő
adó üléseket szerveztek, akadém iai munkabizottsággal 
együttműködve. Nagy sikerrel bonyolították le Szegeden 
egynapos ankétjukat. M egkezdték a 2002. évi nemzetközi 
konferencia szervezését.

Környezetvédelm i -  E lőadó üléseket szerveztek és társ- 
szervezők voltak több környezetvédelm i témájú konferen
cián. Részt vettek a M TESZ Környezetvédelm i Bizottság 
munkájában.

Lakk és festékipari -  M egkezdték a HUNGAROCOAT 
2001 nemzetközi konferencia és kiállítás szervezését. Részt 
vettek a FATIPEC nemzetközi szervezet munkájában.

M arketing és prognosztikai -  Érdemi m unkát nem vé
geztek. Különös tekintettel a piacgazdasággal kapcsolatos 
inform ációs tevékenységre, problém ákra, nagy szükség 
lenne munkájuk m egújítására.

M embrántechnikai -  A Szakosztály saját kiadványa a 
„M em brántechnika” 2000-ben is m egjelent negyedéven
ként. Részt vettek a 10. Országos M em brántechnikai Kon
ferencia szervezésében Tatán, valam int az Európai M em b
rán Szövetség munkájában.

Műanyagipari -  Májusban a TVK Rt.-vei közösen egyna
pos ankétot szerveztek polipropilén tém akörben, majd ok
tóberben rendezték a m űanyag fröccsöntési ankétot, ahol 
a berendezéseket forgalm azó cégek is bem utatkoztak. 
M egkezdték a 2001. évi M űanyagkollokvium  szervezését.

M űszaki Kémiai -  E lőadó üléseiket együttm űködve az 
MTA m unkabizottsággal, a Szám ítástechnikai és K iberne
tikai Szakosztállyal és a Veszprémi Egyetem m el szervez
ték. Képviselőik részt vesznek az EFCE megfelelő m un
kabizottságai tevékenységében. Ennek anyagi feltételei
nek biztosítására további lépéseket kell tenni.

M űemlék és műtárgyvédelmi -  Több előadói ülést és 
műemlék látogatást szerveztek.

Spektrokém iai -  Tevékenységük középpontjában az 
évente m egrendezésre kerülő Spektrokém iai Vándorgyű
lés szervezése állt, m elyre 2000-ben Zalaegerszegen ke
rült sor, a korábbiakhoz hasonló sikerrel.

Sugárkémiai -  Több előadói ülést szerveztek, az MTA 
Sugárhatáském iai M unkabizottságával együttműködve.

Számítástechnikai és kibernetikai -  Előadói üléseket

tn k 1

szerveztek. Képviselőik részt vettek az EFCE megfelelő 
m unkabizottsága tevékenységében.

Szerves és gyógyszerkém iai -  Nagy súlyt helyeztek 
2 0 0 0 -ben is színvonalas előadói üléseik megtartására, ese
tenként külföldi m eghívott előadóval. M egkezdték a
2001. évi Vegyészkonferencia, valam int egy nemzetközi 
gyógyszerkém iai rendezvény szervezését, m elynek fő 
szponzora a 100 éves Richter Gedeon Rt.

Szervetlen vegyi és m űtrágyaipari -  A Szakosztály tag
sága zöm ében a nagy vegyipari vállalatok szakem berei
ből, valamint a „M agnézium  Társaságból” áll. Résztvettek 
a „70 éves az Am m óniagyártás Pétfürdőn” rendezvényen. 
A M agnézium Társaság az elm últ évben is töretlen aktivi
tással tevékenykedett m ind hazai, m ind nem zetközi vi
szonylatban. N egyedévenként tartottak előadói ülést, és 
m egkezdték a 2 0 0 1 . évi konferencia szervezését.

Tömegspektrometriai -  Csoportos kiutazást szerveztek 
a 15. IM SC-re Barcelonába, melyre anyagi tám ogatást is 
biztosítottak a szakosztályi keretből. Előadói üléseket 
szerveztek esetenként együttm űködve a társszakosztá
lyokkal. K iem elkedő  esem ényük volt 2000-ben a 
Com ides István em lékülés m egszervezése, ahol méltó 
módon em lékeztek meg örökös tiszteletbeli elnökükről. 
Elkészítették a m agyar töm egspektrom etriai irodalom  bib
liográfiájának 1 . pótkötetét.

Vegyipari biztonságtechnikai -  A hagyom ányoknak 
megfelelő rendszeres m unkát végeztek. 2 0 0 0 -ben is sor 
került a továbbképző szem inárium  megszervezésére m eg
hívott előadókkal, az aktuális tém ák megtárgyalására. Ak
tívan részt vesznek az IVSS Kémiai szekciójának munká
jában.

Vegyipari gépészeti -  2000-ben két szakmai összejöve
telt szerveztek az MTA Áramlás és Hőtechnikai m unkabi
zottságával közösen. Részt vettek a 2001. évi nemzetközi 
részecsketechnológiai konferencia -  HUN-Pra-PARTEC 
-  előkészítésében.

Nyugdíjas Kémikusok Köre -  Rendszeres összejövetele
ik feltételeit az elm últ időszakban is biztosítottuk. Felhí
vással fordultunk nyugdíjasainkhoz a K ör m unkájába tör
ténő aktívabb bekapcsolódás érdekében.

A szakosztályok, szakcsoportok tevékenységét össze
gezve ezúttal is m egállapíthatjuk, hogy többségük rend
szeresen tevékenykedett az elm últ évben is. A nagyren
dezvények, szimpóziumok, előadói ülések jó l szolgálták a 
kémia, a vegyipar és más iparágak fejlődését, a K+F m un
kát, az oktatást és sokszor jelentős nem zetközi sikert is 
arattak.

Tovább erősödött az egyesületen belüli, valam int a kül
ső szervezetekkel -  elsősorban az MTA M unkabizottsága
ival -  történő szakmai együttműködés.

Területi szervezetek

Feltételeik, lehetőségeik, adottságaik, hátterük nagyon kü
lönböző, ami a tevékenységüket is meghatározza. A m ű
ködés feltételeit a Technika Házak, az anyagi hátteret pe
dig nagyrészt az érdekeltségi rendszer keretén belül Egye
sületünk központi keretéből terem ti meg. Rendszeres
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m unka folyik az alábbi szervezeteinknél, am elyet hely hi
ányában csak felsorolásszerűen ismertetünk:
-  Bács-Kiskun m egyei csoport: K ém ikusok Napja, Diák 

Fórum  -  szponzorok  bevonásával - ,  részvéte l a 
M TESZ Tudomány napi program jában és más rendez
vényeken;

-  Baranya megyei csoport: előadói ülések szervezése;
-  Borsod megyei csoport: Vegyipari Nap, Sárospataki D i

ák Vegyész Napok, előadások szervezése;
-  Csepeli csoport: előadások, szakmai továbbképzések 

szervezése, együttm űködések iskolákkal, más szerveze
tekkel, részvétel konferenciákon;

-  Csongrád megyei csoport: XXXII. Krom atográfiás tan
folyam, XXIII. Kémiai Előadói Napok, szakmai előadá
sok szervezése, aktív részvétel a M TESZ megyei szer
vezet munkájában;

-  Győr-M oson-Sopron m egyei csoport: Irinyi J. középis
kolai kém iaverseny döntőjének szervezése, közrem űkö
dés az M KE nagyrendezvényeinek szervezésében;

-  H ajdú-Bihar m egyei csoport: előadások szervezése, 
közreműködés nagyrendezvények lebonyolításában, ál
talános és középiskolai diákpályázatok kiírása, lebonyo
lítása;

-  Heves megyei csoport: előadások szervezése;

-  Vas megyei csoport: előadások szervezése, kém iatanári 
szekció működtetése;

-  Veszprém m egyei csoport: területi szakmai szervezetek, 
munkahelyi szervezetek m unkájának koordinálása, elő
adások szervezése. 2 0 0 0 -ben fő  tevékenységük fennál
lásuk 50. évfordulója alkalm ából em lékülés szervezése 
volt. Ez alkalom ból kiadták IV. évkönyvüket, mely rész
letezi az 1980 óta eltelt idő munkásságát.

Munkahelyi szervezetek

Az eltérő háttérből adódó különbségek itt is m eghatározó
ak. Több helyen élnek a lehetőséggel, hogy kötetlenebb 
form ában segítsék a szakma, a  szűkebb m unkahely K+F 
tevékenységét. Ilyen irányba, a fiatal szakem berek foko
zott bevonására, valam int a bel- és külföldi szakm ai kap
csolatok erősítése érdekében további előrelépési lehetőség 
van. Az átalakult vállalatokban, intézm ényekben az egye
sületi m unka esetenkénti újjászervezésére további lépése
ket kell tenni.

Tevékenységük a havi közlem ényből ismert, de néhány 
kiem elkedő csoportot megem lítünk: Chinoin-Sanofi Rt., 
EGIS Rt., BorsodChem  Rt., R ichter G. Rt., MTA KKKI, 
TV K  Rt., BM E, ELTE, VE, M Ó L Rt. Dunai Finomító.

Az MKE 2001. évi küldöttközgyűlésének határozatai

1. A küldöttközgyűlés elfogadta a 2000. évre szóló 
közhasznúsági jelentést, a 2001. évi tervet és az Intéző 
Bizottságnak a főtitkár által ism ertetett beszám olóját 
(egyhangú).
2. Ezen belül, -  mivel erről külön szavazni nem akart -

A MKE tevékenységének néhány tájékoztató

Megnevezés 1999. 2000.
Taglétszám (fő) 4 786 4 547
Jogi tagok száma 46 44
Összes bevétel (eFt) 122 836 121 354
Összes költség (eFt) 129 454 123 777
Eredmény -6 6 1 8 -2  423
Nagyrendezvények száma 18 11
Egyéb rendezvények száma 136 98
Résztvevők száma 5 920 4 930

a küldöttközgyűlés elfogadta, hogy 2 0 0 2 . január 1-től 
a tagdíj
a. dolgozó tagok részére 2 200 Ft/év
b. nyugdíjas és fiatal tagjaink részére 1 300 Ft/év legyen 
(egyhangú).

adata 1999-2000

Megnevezés 1999. 2000.
Szakosztályok száma 27 27
Szakcsoportok száma 28 28
Területi szervezetek száma 12 12
Munkahelyi csoportok száma 
Titkársági dolgozók száma

26 26

-  főállású 5 5
-  részmunkaidős 2 1

S^e^nCe... S johCc.. .  Szentté..

K+F 2001-ben

A Chemical Week felmérése szerint a 
választ adott vegyipari cégek 2 0 0 0 -ben 
7,3%-kal, 11,6 MrdUSD-re növelték K+F 
kiadásaikat, az eladásokra vetített K+F 
ráfordítások azonban 10% körüli értékkel, 
3,6%-ra csökkentek. A társaságok 2001- 
ben átlagosan 2,1%-kal emelik a K+F

összegét, ami az eladásokra vetített 
értéket 3,8%-ra tornássza fel. A beszá
moló szerint a K+F döntéseket a rövid 
távú szemlélet vezérli; az új üzleti 
területeken részaránya 25%-ra növekszik, 
a meglevő üzleteké 6 6 %-ra mérséklődik, 
az alapkutatások 9%-os részesedése pedig 
változatlan marad. A felmérésben szere
plő cégek közül eladásai legnagyobb

hányadát költi K+F-re a Takeda (9,6%), a 
Bayer (7,4%), a Nippon Shokubai (7,3%) 
és az Akzo Nobel (6,1%), a K+F kiadá
sokat az előző évihez képest a legnagyobb 
mértékben a BASF (-15%), a Cytec 
Industrie (-9,3%) és a Solvay (-5,8%) 
csökkentik. (Forrás: Chemical Week, June 
13, 2001. p. 24.)

RL
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Zalai György 
1922-2001

SZEMÉLYI HÍREK

Ismét nagy veszteség érte vegyésztársadal
munkat: 2001. május 27-én, életének 80. 
évében elhunyt Zalai György gépészmér
nök.

Zalai György 1946-ban szerzett gépész
mérnöki oklevelet a Budapesti Műszaki 
Egyetemen, majd a Péti Nitrogénművek 
pétfürdői gyártelepén helyezkedett el, ahol 
kezdetben mint üzemmérnök, később mint 
tervezőmérnök dolgozott. 1950-ben áthe
lyezték Budapestre az akkor alapított Ve
gyiműveket Tervező Vállalathoz, ahol a 
nitrogénipari beruházások (Péti Nitrogén- 
művek bővítése, Borsodi Nitrogénművek 
tervezése) megvalósításával kapcsolatos 
tervezési munkákkal foglalkozott. 1956- 
ben osztályvezetői, 1960-ban létesítményi 
főmérnöki, majd 1970-ben irodavezetői ki
nevezést kapott és ez utóbbi munkakört töl
tötte be 1983-ig, saját kérésére történt 
nyugdíjazásáig. Szakmai tevékenysége 
vegyipari üzemek és gyárak technológiai és 
generáltervezésére terjedt ki elsősorban a 
nitrogén-, a petrolkémiai-, a műanyag alap
anyag és a szeszipar részére, amibe beletar
tozott a szaktervezők és a hazai altervezők 
munkájának irányítása mellett a korszerű 
technológiákat és beruházásokat szállító 
külföldi cégekkel történő kooperáció is, a 
szerződéskötési tárgyalásoktól kezdve a

dr. Tarján Géza 60 éves

A Magyar Kémikusok Lapja egyik legutób
bi számában Étire L  és Kalász H. „A kémia 
tudomány magyar klasszikusai” sorozatban 
„A Kováts-féle retenciós index” címen [1| 
méltó módon emlékezett vissza a gáz-folya
dék kromatográfia egyik jelentős, ha nem a 
legjelentősebb felfedezésére [2 ]. Érdekes 
egybeesés, hogy a szakterület egyik érdekes 
egyénisége, Tarján Géza, mostanában ünne
pelte hatvanadik születésnapját. Azon sze
rencsés vegyészmérnökök közé tartozik, kik 
diplomamunkájukat, illetve doktori disszer
tációjukat is az analitikai kémia e fontos 
szakterületén készíthették el. Sőt ez utóbbit 
Kováts professzor mellett Lausanne-ban az 
APOLANE-87 állófázis témakörében. így 
érthető, hogy a retenciós index rendszer [3] 
nemcsak kutatási területévé, hanem hobbi
jává is vált. Az eltelt több, mint 30 év alatt 
Tarján Géza igen sokat tett az analitikai gáz

részletes tervezői egyeztetésen át, egészen 
az üzembe helyezésben való közreműködé
sig. Innovációs készségét igazolja, hogy a 
Borsodi Nitrogénművek első 100%-os bő
vítését két munkatársával közösen kidolgo
zott javaslata alapján valósították meg. 
Munkájában az említett innovációkészsé
gen túl pontosságával tűnt ki.

Zalai György a Vegyiműveket Tervező 
Vállalatnál végzett munkája mellett részt 
vett a vegyész felsőoktatásban: az 50-es 
évek első felében a Budapesti Műszaki 
Egyetem Vegyipari Gépek Tanszéke meg
bízásából szigorló mérnökök diplomater
vének kidolgozásában, mint konzulens, il
letve mint bíráló működött közre, több elő
adást tartott a Mérnöktovábbképző Intézet 
felkérésére a vegyipari tervezés tárgyköré
ből. 1957-1958-ban a Veszprémi Vegyipari 
Egyetemen adjunktusi megbízásban a kí
sérleti üzemi csarnok tervezésében vett 
részt. Tagja volt a Nehézipari Minisztéri
um által létrehozott különféle szakmai bi
zottságoknak és egyéb megbízásoknak 
(UNIDO, vállalatok) eleget téve, kiterjedt 
szakértői tevékenységet végzett.

Számottevő Zalai György szakirodalmi 
munkássága: „Vegyipari gépszerkezettan” 
(Tankönyvkiadó, 1953) műnek társszerző
je, „Irányelvek a szorbciós berendezések

folyadék kromatográfia széleskörű hazai el
terjedéséért és a felmerülő elméleti és gya
korlati problémák megoldásáért [4-5].

Figyelemre méltó eredményeit számos 
magyar és külföldi folyóiratban publikálta. 
Ezek közül kiemelkedik a majoránna illó
olaj összetételének teljes feltárása [6 ], va
lamint az n-alkán görbe kolonna-hőmér
séklettől való függését leíró legjobb köze
lítő egyenlet felírása [7-8]. Hasonlóan 
nagy érdeklődést váltottak ki a gáz-folya
dék kromatográfiában használatos állófázi
sok polaritásának, valamint szelektivitásá
nak területén végzett kutatásai [9-10].

Azon kevés gázkromatográfiás kutatók 
közé tartozik, akik megfelelő elméleti és 
gyakorlati tapasztalatok birtokában magas 
színvonalon képesek alkalmazni a kettős 
(kolonna-hőmérséklet és vivőgáz) progra
mozást [11].

megválasztásához a vegyipari gyár terve
zésénél” (Mérnöki Továbbképző Intézet, 
Budapest, 1955.) című mű szerzője. Több 
szakirodalmi művet fordított angol nyelv
ből: E. W. Comings: Nagynyomású techno
lógia (Műszaki Könyvkiadó, 1959.), R. E. 
Treybal: Diffúziós vegyipari műveletek 
(Műszaki Könyvkiadó, 1961.).

Gazdag és magas színvonalú munkássá
gát számos kitüntetéssel jutalmazták: 
1955-ben és 1960-ban kormánykitüntetést, 
1963-ban a Nehézipar Kiváló Dolgozója, 
1966-ban Kiváló Újító arany fokozata, 
majd 1971-ben és 79-ben a Munka Érdem
rend bronz, illetve arany fokozata kitünte
tésekben részesült.

Nyugdíjazása után is aktív szakértői te
vékenységet végzett mind hazai, mind kül
földi vállalatok részére.

Zalai György aktív tevékenységéből ju
tott a Magyar Kémikusok Egyesületének 
is: tervezői pályájának kezdete óta tagja 
volt Egyesületünknek, 1985-től alapító el
nöke volt a Szervetlen Vegyipari Szakosz
tálynak, ahol számos rendezvény szervezé
sében vett részt és maradandót alkotott. 
Egyesületi munkájáért Pfeifer Ignác em
lékéremben részesült.

Zalai György gépészmérnöki diplomát 
szerzett, de tevékenysége és szíve a vegy
iparé volt, annak felvirágoztatásáért mun
kálkodott egész életében. Ezért halála ha
talmas űrt hagy maga után.

Emlékét szeretettel megőrizzük.
G. Gy.

Szép sikereket ért el a molekulaszerke
zet és a retenciós index kapcsolatának vizs
gálata során is [12], bevezetve a primer és 
szekunder atomi környezetek figyelembe 
vételét is.

Hatvanadik születésnapján az egész ha
zai és külföldi őt ismerő gázkromatográfi
ás szakembergárda nevében kívánunk neki 
további sikereket és a több ezer általa mért 
retenciós index értéket tartalmazó írás alatt 
lévő könyvéhez jó egészséget és sikerest 
befejezést.
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Takács József

HAZAI KÉMIAI KUTATÁSI TÉMÁK, KUTATÓHELYEK, ISKOLÁK, MŰHELYEK 
ÉS INTÉZMÉNYEK__________________________________________________

SZERKESZTI: KEGLEVICH GYÖRGY  
KÖRTVÉLYESSI GYULA

Zeolitok szin tézise é s  vizsgálata a Szegedi Tudományegyetemen
HANNUS ISTVÁN*

A szegedi egyetemen 50 évvel ezelőtt, 1950 
őszén alapították az Alkalmazott Kémiai 
Tanszéket Gerecs Árpád vezetésével. A 
zeolitokkal kapcsolatos kutatások 1971-ben, 
Fejes Pál tanszékvezetői kinevezésével kez
dődtek és felölelik a zeolitok szintézisétől 
kezdve az adszorpciós és katalitikus tulaj
donságok módosításán át a katalizátor készí
tésig és jellemzésig a teljes spektrumot.

A klasszikus, nagy Al-tartalmú zeolitok 
(A, X, Y típus) szintézisének hazai nyers
anyagokból, mint perlit, kaolin [1] történő 
megvalósítása jelentették az első sikereket. 
Ezen tapasztalatok alapján a tanszéknek 
meghatározó szerepe volt a NaA-zeolit Aj
kán megvalósított ipari méretű gyártásában, 
ahol az Al-forrás a timföldgyártás hulladék 
aluminátlúgja. Az évi 20 ezer tonna zeolitot 
döntően a foszfátmentes, környezetbarát 
mosóporok adalékanyagaként hasznosítják.

A nagy szilíciumtartalmú, csak templátok 
(pl. kvatemer ammónium-sók) segítségével 
nyerhető zeolitok, pl. ZSM-5 előállítására is 
történtek sikeres próbálkozások. Ezen a te
rületen az A1 helyére izomorf szubtitúcióval 
bevitt, vegyértékváltó fémeket (Ti, V) [2] és 
Fe-t tartalmazó [3], szelektív oxidációs ka
talizátorként jól használható zeolitok előál
lítása és karakterizálása a jelentős.

Napjaink egyik tendenciája a nagyméretű 
szerves molekulák befogadására is alkalmas, 
egyre nagyobb pórusméretű zeolitok ill. 
zeolitszerű pórusos anyagok szintézise. 
Egyik lehetőség rétegszilikátok kitámasztása 
nagyméretű szervetlen (pl. Keggin-típusú)
[4], vagy szerves ionok becserélésével a ré
tegek közé, a másik pedig 2  nm-nél nagyobb 
pórusméretű, mezopórusos anyagok (pl. 
MCM-41) direkt szintézise megfelelő tem
plátok segítségével [5]. Utóbbi témából PhD

* Szegedi Tudományegyetem, Alkalmazott és 
Környezeti Kémiai Tanszék

disszertáció is született (Fudala Ágnes, 
1999), melyben sikerült ötvözni a két mód
szert és MCM-41-gyei kitámasztott rétegszi- 
likátot előállítani, megnövelve a mezopóru
sos anyag mechanikai szilárdságát.

A zeolitok tulajdonságai a szintézist kö
vetően is módosíthatók. Ennek egyik haté
kony módszere a dealuminálás. A Si/Al 
arány növelésével a hidrotermális stabilitás 
és a savakkal szembeni ellenállóképesség 
egyaránt növelhető. Módszert dolgoztunk 
ki illékony, halogéntartalmú vegyületekkel 
történő dealuminálásra. Mind szintetikus, 
mind magyar természetes zeolitok módosí
tására a foszgén bizonyult a leghatásosabb 
reaktánsnak [6 ]. A témából kandidátusi 
disszertáció készült (Hannus István, 1992). 
A foszgén adszorpciójának infravörös 
spektroszkópiával történő tanulmányozása 
során érdekes dublett megjelenését tapasz
taltuk a spektrumban [7]. Ez a Fermi-rezo- 
nancia által okozott hatás az adszorpció ré
vén jön létre, nem tapasztalható a foszgén 
gázfázisú spektrumában. Érdekessége, 
hogy a jelenséget először E. Fermi észlelte 
a szén-dioxid gázfázisú infravörös spektru
mában, de az adszorpció során megszűnik.

A zeolit-katalizátorok savasságának vizs
gálatára a ciklopropán vázizomerizációját, 
mint tesztreakciót használtuk. Vizsgáltuk a 
propilén oligomerizációját és az ezt követő 
krakkolódás termékeit [8 ], (Kiricsi Imre, 
1980), és a savas zeolitokon képződő kar- 
béniumionok tulajdonságait különböző 
spektroszkópiás technikákkkal [9], (Kiricsi 
Imre akadémiai doktori disszertáció, 1992)

A zeolitalapú katalizátorok kiemelkedő 
jelentőségre tettek szert a petrolkémiai ipa
rok mellett a finomvegyszerek gyártásában 
is. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy 
széles határokon belül változtathatók a zeoli
tok sav-bázis és redox tulajdonságai az alak- 
szelektív tulajdonság megtartása mellett. Az

erős bázikus centrumként viselkedő alkáli
fém klaszterek előállítását egy korábbi mun
kánk ötletét felhasználva végeztük. Eszerint 
nátrium-azidnak a zeolithoz való hozzáadá
sát követő hőbontással elemi nátrium állítha
tó elő a zeolit üreg és/vagy csatornarendszer
ében [10]. Az alkálifém-azidokat nátrium- 
azidból anioncserélő oszlopon állítottuk elő, 
jellemzésüket termoanalízissel, ESR, “Na 
NMR és IR spektroszkópiával végeztük {Bé
res Attila PhD disszertáció, 1997). ESR vizs
gálatokkal kimutattuk, hogy kétfémes 
klasztereket lehet létrehozni úgy, hogy az 
azid és a zeolit kationja eltérő. A NaN3/CsY 
rendszernél azt találtuk, hogy a nátrium-azid 
bomlásából származó elemi nátriumatomok 
redukálják a zeolit céziumionjait és eközben 
keletkeznek a kétfémes klaszterek [11].

A bázikus centrumokat tartalmazó katali
zátorok jelentősége, hogy rajtuk a reakciók 
karbanion köztiterméken keresztül játszód
nak le, pl. a butén- 1 -» butén-2  izomerizáció 
termékei között a cisz lesz fölöslegben, holott 
termodinamikailag a transz a kedvezménye
zett, ill. ami iparilag is jelentős, alkil-aromás 
vegyületek oldalláncban alkileződnek és 
nem az aromás gyűrűben (Hannus István 
akadémiai doktori disszertáció, 1999).

A környezeti szennyezések csökkentésé
nek egyre szélesebb körben alkalmazott 
módszerévé válik a káros emisszió hetero
gén katalitikus módszerrel történő meg
semmisítése. Ebbe a kutatási irányba be
kapcsolódva célul tűztük ki a nitrogén-oxi- 
dok átmenetifémtartalmú zeolitokon törté
nő bomlásának tanulmányozását, másrészt 
az egy szénatomos freonok zeolitokon va
ló reakcióinak vizsgálatát.

A nitrogén-oxidok adszorpcióját és átala
kulásait vizsgálva megállapítottuk, hogy a 
módosított'ZSM-5 zeolit-katalizátorok ak
tivitását az ioncsere módja, a katalizátor
minta előkezelése, azaz az átmenetifémion
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(Cu, Fe, Co, Ni) oxidációs állapota, továb
bá a zeolit savassága határozza meg [ 12], 
(Varga Judit PhD disszertáció, 1997).

Különböző' halogéntartalmú vegyületek, 
molekulájukban hidrogént tartalmazó és 
nem tartalmazó freonok adszorpcióját és 
reakcióit savas, semleges és bázikus zeoli- 
tokon vizsgáltuk. A reakciók mechanizmu
sát szilárdfázisú NMR és IR spektroszkó
piával tanulmányozva megállapítottuk, 
hogy a zeolit-katalizátorok a freonok bon
tásában megfelelő kezdeti aktivitással ren
delkeznek, azonban élettartamuk nem ki
elégítő. A klórtartalmú reaktánsok a katali
zátorral reakcióba lépnek, annak szerkeze
te sérül, dealuminálódik [13] (Kónya Zol
tán PhD disszertáció, 1998).

A belgiumi Namur egyetemének, a 
B.Nagy János vezette NMR laboratóriu
mával együttműködve a zeolitok felületén 
végbemenő reakciókat és a zeolitok szer
kezetében bekövetkező változásokat egy
aránt tudtuk követni szilárdfázisú NMR 
technikával (,3C, 23Na, 27Al, 2,Si) [14]. 
Ugyancsak ezen együttműködés keretében 
kezdtük vizsgálni az anyagtudományi 
szempontból nagyon ígéretes szénnano- 
csövek előállítását és tulajdonságait. A 
fullerénszintézishez kidolgozott előállítási 
technikák mellett lehetőség van a szén- 
nanocsövek katalitikus szintézisére is. Ez az 
eljárás egy egyszerű, a többi módszerhez ké
pest enyhe körülmények között, 700 °C-on, 
atmoszférikus nyomáson, hordozós 
átmenetifém-katalizátor jelenlétében leját
szatható reakció. Az acetilén (vagy más 
szénhidrogén) ily módon történő kataliti
kus bontása nagy aktivitással és szelektivi
tással szolgáltat szén nanocsöveket [15]. 
Ezeken kívül nagy érdeklődésre tarthatnak 
számot a szervetlen anyagú nanocsövek is.

A kvantumkémiai számításokra 1992-ben 
kifejlesztett mulekulamodellező program- 
rendszer, amely lehetővé tette alkenil kar- 
béniumionok zeolitokban való kialakulásá
nak és a zeolitokban lévő töltéskompenzáló 
kationok eloszlásának vizsgálatát (Tasi G y u 
la kandidátusi értekezés, 1993), később kie
gészült egy atomi töltések számítására szol
gáló módszerrel. A módszer kellően gyors és 
nagy molekulák esetén is alkalmazható [16].

A tanszék munkatársainak jelentős sze
repük volt a Magyar Zeolit Társaság meg
alakításában, 1991-ben és folyamatos mű
ködtetésében (jelenlegi elnöke K iríc s i Im 
re). A társaság tevékenységét nemzetközi 
konferenciák szervezése révén (ZEO- 
CAT’95, Szombathely, lst FEZA, 1999 
Eger) külföldön is számon tartják.
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HÍREK, ADATOK, INFORMÁCIÓK
Hírek az iparból

Biorex Kft.

A humán Il/b fázis eredményei alapján a 
cég vezértermékének, a bimoclomolnak a 
hatásossága nem igazolódott. A molekula a 
cukorbetegség életet is veszélyeztető mel
lékhatásait gyógyította volna. A cég erről 
tőkepiaci közleményben tájékoztatta a be
fektetőit. Ezek közül az egyik legnagyobb, 
az amerikai Abbott Laboratories 28 millió 
dollárral szállt be a cégbe és licencjogokat 
is szerzett a bimoclomolra.

A Biorex további két ígéretes molekulával 
is rendelkezik: a BRX-235 a szív és keringé
si rendszer betegségeire lehet hatásos, kipró
bálása jelenleg a humán Il/a fázisban van. A

másik molekula szintén a cukorbetegségre hat 
és a vizsgálatai a humán I. fázisban tartanak.

Egis Rt.

2001. szeptember 1-től Eric Aubert kereske
delmi igazgató megválik a cégtől. A megüre
sedett pozíció betöltésére lengyel és francia 
Servier munkatársat kértek fel. Ezzel egyide
jűleg a kereskedelmi igazgatóság kettéválik 
belkereskedelmi és export főosztályra és 
mindkettő közvetlenül a vezérigazgató alá 
tartozik, az üzletfejlesztési divízióval együtt.

Valerij Muszatov, az Orosz Föderáció 
budapesti nagykövete június 18-án az 
Egisbe látogatott. Az orosz gyógyszerpia-
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Ö S S Z E F O G L A L Á S

Hannus István: Zeolitok szintézise és 
vizsgálata a Szegedi Tudományegyete
men

A közlemény a SzTE Alkalmazott és Kör
nyezeti Kémiai Tanszékén az elmúlt három 
évtizedben végzett zeolitkémiai kutatások
ról, az elért eredményekről és az ebben a 
témában szerzett tudományos fokozatokról 
ad rövid összefoglalást.

[Magy. Kém. Lapja, 56, 339 (2001)] 

S U M M A R Y

I. Hannus: Synthesis and Investigations 
of Zeolites at the University of Szeged

A brief review on the 30 years history, 
research activities and achievements of the 
zeolite chemistry at the Department of 
Applied and Environmental Chemistry, 
University of Szeged is given.

cot 2 0 0 0 -ben 2 milliárd dollárra becsülték. 
Az Egis forgalmának 13%-át exportálja ide 
és az elkövetkező években itt dinamikus 
növekedés várható. Legnagyobb forgalmat 
a Suprastin ért el.

Több új Egis készítmény került forga
lomba itthon a gyógyszer ártárgyalások be
fejeztével: az Auronal (felodipin) és a 
Cardiopin (amlodipin) kalcium antago- 
nista, az Erolin (loratadin) szénanátha elle
nes szer, a Stimuloton (setralin) serotonin 
viszavételt gátló, a depresszió kezelésére 
alkalmazzák, a Talliton (carvedilol) pedig 
béta blokkoló. Ezeken túlmenően több régi 
készítmény új formája is forgalomba került.

Hungaropharma Rt.

Az ÁPV Rt. a cég 50%+1 részvény többsé
gi tulajdonát hirdette meg. A Richter Gede
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on Rt., az Egis Rt. és a Béres Rt. együtt in
dulnak a pályázaton. A cég 2000-ben közel 
79 mrd-os forgalom mellett 323 MFt-os 
adózás előtti eredményt ért el.

Phylaxia Pharma Rt.

Nyereséges mind az üzemi tevékenység, 
mind a mérleg szerinti eredmény a cég el
ső félévében. A második félévben mind a 
lengyel, mind a szlovák export jelentős nö
vekedésére számítanak, mivel több termék 
törzskönyvezése lezárult ezekben az orszá
gokban. Lehet, hogy sikerül a világ nyuga
ti felén betiltott cink-bacitracin technológi
áját Kínában értékesíteni, amiért cserébe 
alapanyagokat kaphatnak.

Magyar Olaj- és Gázipari Rt.

Miután a második legnagyobb lengyel 
olajcég megvételéből valószínűleg kima
rad, a MÓL Rt. szándéknyilatkozatot jutta
tott el a lengyel kincstárügyi minisztérium
hoz a legnagyobb olajcég, a PKN Őrien 
részvények 18%-ának megvételére, itt az 
osztrák OMV-vel versenyez. Hírek szerint 
a MÓL tulajdonában lévő Slovnaft 80 töl
tőállomás megépítését is tervezi Lengyel- 
országban 2005-ig.

Öt cég érdeklődik a MÓL gázüzletágá
nak a megvásárlása után. Ebből a szem
pontból kulcsfontosságúak a MÓL tároló 
létesítményei. Ezek lehetővé teszik az ol
csóbb nyári gáz tárolását és kedvező árú té
li értékesítését akár Nyugat-Európába is.

Az Igazgatóság döntése értelmében 
Ügyvezető testület irányítja a céget június 
11-től. Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató 
alá a stratégiai és üzletfejlesztési, valamint 
a pénzügyi területek tartoznak. Mindegyi
ket igazgatók vezetik: Áldott Zoltán és 
Michel-Marc Delcommune. Mosonyi 
György vezérigazgató pedig a MOL- 
Csoport üzleti működését irányítja: Kuta
tás-fejlesztés, Termékelőállítás és kereske
delem, Lakossági szolgáltatások, Földgáz 
üzlet. Ez a négy személy alkotja az Ügyve
zető testületet.

További jelentős változásként összeolvad 
a hazai és a külföldi Kutatás-termelés, Bo
kor Csaba okleveles geológus vezetésével. 
A hazai projektek felügyelésén túl a divízió 
feladatai közé tartozik, hogy a MÓL és a 
második legnagyobb orosz olajtársaság, a 
Jukosz 50-50 százalékos leányvállalatának 
kezelésében álló nyugat-szibériai Zapadno- 
Maloblik lelőhelyet hasznosítsa, a feltárási 
és kitermelési projektet véglegesítse. A két 
cég között 1999-ben született szerződés a 
megközelítőleg 24 millió tonna bizonyított 
kőolajkészlettel rendelkező, a Hanti- és 
Manysiföld körzetben elhelyezkedő mező 
közös hasznosításáról.

A MÓL Rt. hazai szénhidrogén vagyo
na 42 millió tonna. Az évente kitermelt 
olajmennyiség 1,2 -1,4 millió tonna, a gá
zé pedig hárommilliárd köbméter. 2 0 0 0 - 
ben 8 ,6  mrd forintot fordítottak belföldi 
kutatásra és 11,2 milliárdot termelési be
ruházásokra.

A MÓL egymilliárd forint értékben be
szállítói szerződést kötött a Láng Kft.-vel, 
ezzel befejeződött az a stratégiai akció, 
melynek keretében a társaság benzinkútja- 
inál található MOL-shopok beszállítóinak 
száma 122-ről 19-re mérséklődött. Ezek az 
értékesítések dinamikusan növekednek és 
jelentős szerepet játszanak a kiskereske
delmi tevékenység nyereségességében.

Az olajtársaság szerződést írt alá a 
Vegyépszer Rt.-vel és a Betonút Rt.-vei az 
autópálya-építésekhez szükséges stratégiai 
termékek beszállítására. Az M7-es építésé
hez idén 6  100 tonna bitument, 15 600 ton
na modifikált bitument és 3 070 tonna PB- 
gázt, az M3-ashoz idén 23 400 tonna bitu
ment, 3 600 tonna PB-gázt, jövőre 6  400 
tonna bitument, 7 400 tonna modifikált bi
tument és 1 700 tonna PB-gázt szállíthat a 
MÓL. A szerződés értéke meghaladja a 6 
milliárd forintot.

Lapértesülésekkel ellentétben nem zár
ják be sem a Tiszai, sem a Zalai Finomítót, 
csak a nemzetközi trendnek megfelelően 
csökkentik a desztillációs kapacitásokat a 
kevésbé hatékony finomítókban. Ennek 
oka, hogy a fogyasztásnövekedés lassulá
sával előtérbe került a nem extenzív olajpi
aci növekedés. Az intézkedés nyomán az 
összfinomítói kapacitás-kihasználtság 80 
százalékra nő. A megszűnő munkahelyek 
száma a Tiszai Finomítónál 12-15, a Zala
inál 22. Ezeket a dolgozókat alkalmazni 
tudják Százhalombattán. A desztillációs 
kapacitás csökkentése milliárdos megtaka
rítást jelent a MOL-nak.

Októberben üzembe áll a több mint 50 
mrd forintos beruházással épült kokszoló. 
Ez a magas kéntartalmú nehéz fűtőolajból, 
melyből évente kb. 1,2 millió tonnát hasz
náltak az erőművek, készít petrolkokszot 
és más termékeket. Ezzel az erőművek 
olajfelhasználása kb. 2 0 0  kt-ra és alacsony 
kéntartalmú fűtőolajra változik. Ezáltal ti
zedére csökken a kén-dioxid kibocsátásuk 
és teljesül a megfelelő EU előírás.

Biodízel program

Két üzem létesítésére írt alá támogatási 
szerződést a Földművelésügyi és Vidékfej
lesztési Minisztérium. A kunhegyesi Kö
zép-tiszai Mezőgazdasági Rt.-nél a 
Fitodízel Rt. technológiája alapján, a máté
szalkai Inter-Tram Kft.-nél pedig a német 
AT Agrartechniké alapján folyik majd a 
gyártás. A technológiák lényege, hogy a

növényi nyersanyagból kisajtolt növény
olaj metanolos-lúgos átészterezéssel zsír- 
sav-metilészterré és glicerinné alakul. A 
két termék nem elegyedik, elválasztható. A 
zsírsav-metilészter a biodízel, mely a hazai 
előírások szerint nem kerül a motorhajtó- 
anyagok piacára, hanem az előállítás köze
lében, zárt láncban a mezőgazdasági gépek 
hajtásánál kerül felhasználásra.

Az állam a két üzem beruházására össze
sen 300 MFt támogatást ad, eddig a prog
ramra kevesebb mint 200 MFt-ot költöttek. 
A kunhegyesi üzem 250 MFt-ba kerül 
majd, a szükséges infrastruktúrával együtt 
300 MFt-ba és már megszerezték a hatósá
gi engedélyt is az építkezésre.

A jelenleg érvényes szabályozás szerint 
literenként 30 forintos támogatást kapna a 
biodízel, de a vállalkozók remélik, hogy 
ezt jövőre a program indulásakor a meg
ígért 60 forint közelébe emelik majd.

A Széchenyi K+F terv keretében a 
Magyar-Bio Kft. a Veszprémi Egyetem 
Műveleti és Szerves Kémiai tanszékeivel 
együtt támogatást nyert el a biodízel gyár
tásánál keletkező glicerin fázis hasznosítá
si módszereinek kidolgozására. Ez a prob
léma a már működő cseh, szlovák, német 
biodízel üzemeknél sem megoldott, jelen
tős mennyiségű hulladék glicerin halmozó
dott fel.

BorsodChem Rt.

A CIB június 11-én értékesítette a Cibur 
angliai leányvállalatának a BC Rt. 24,8%- 
os részvénytulajdonát.

5 300 Ft-os részvényenkénti ajánlatot 
tett a CE Oil & Gas osztrák befektető cég. 
Az ajánlat akkor érvényes, ha a jelenleg 
16,06%-os részvénytulajdonnal bíró cég a 
számára az augusztus végi határidőig vé
telre felajánlott részvényekkel együtt leg
alább 50% tulajdont szerez.

Meg nem erősített lengyel lapértesülé
sek szerint a BC ajánlatot nyújtott be a 
ZA Tarnow vegyipari üzem kisebbségi 
részvénycsomagjára. A hírek szerint pá
lyázik még az olasz Aquafil, a brazil 
Comexport és a német Petro Carbo Chem. 
Varsó a cég 80 százalékát kínálja megvé
telre. Az ajánlatnak legalább 240 ezer da
rab, egyenként 50 zloty (3 600 forint) 
névértékű részvényre kell szólnia. A 3 
700 dolgozót foglalkoztató lengyel válla
lat tavaly 1Д milliárd zloty (79 milliárd 
forint) árbevétel mellett 17 millió zloty 
( 1 ,22  milliárd forint) nyereséget ért el. 
PVC-t, metanolt, formaldehidet, hexam- 
etilén-tetramint és más klórszármazéko
kat gyárt. PVC kapacitása jelenleg 70 
kt/év, ez 2003 elejére 100 kt/évre bővül. 
A BC Rt. egyébként 320 kt/év PVC kapa
citással rendelkezik.
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BC-Erőmű Kft.

A márciusban megkezdett, sikeres próba
üzem után 2 0 0 1 . június 1-jén avatták fel a 
BorsodChem Ipari Erőművet, amely az első 
projektfinanszírozású kogenerációs ipari 
erőmű Magyarországon. Az ügy előzmé
nye, hogy a korábbi gőzszolgáltató, a barna
szén tüzelésű erőművet üzemeltető AES 
Borsodi Energetikai Kft. nem kapta meg 
működési engedélyének meghosszabbítá
sát. 1998. decemberében BC-Erőmű Kft. 
néven a BorsodChem Rt. (26%), az 
ÉMÁSZ Rt. (44%), és a MÓL Rt. (30%) 
projekttársaságot alapítottak, melynek je
lenlegi törzstőkéje 2,85 MrdFt. A kulcsra
kész erőmű szállítására és kivitelezésére az 
Alstom Power Sweden társaságot választot
ták, a 44 MEUR-os beruházás 25%-át saját 
tőkéből, 75%-át 15 évi futamidejű hitelből 
finanszírozták. A megépített erőmű évi 2,2- 
2,4 PJ gőzhőigény kielégítését szolgálja, és 
a BorsodChem teljes gőzhőigényének kielé
gítése mellett csúcsterhelés esetén 50 MW 
kapcsolt villamos áram termelésére képes. 
A rendszer kettő darab, egyenként 25 MW 
villamos teljesítményű gázturbinából, a 
hozzá kapcsolódó két, egyenként 80 t/h gőz
teljesítményű hőhasznosító kazánból, vala
mint két, egyenként 40 t/h gőzkapacitású al
ternatív földgáz-olaj tüzelésű tartalék ka
zánból áll. A felhasznált tüzelőanyag ener
giatartalmára vetített összhatásfok eléri a 
90%-ot, és a környezetvédelmi mutatók 
megfelelnek a kor követelményeinek.

Rába Xprom Energia Kft.

Körmendi székhellyel megalakult a kőolaj- 
és földgázkitermeléssel foglalkozó Rába 
Xprom Energia Kft., amely mögött olyan 
multinacionális cégek állnak, mint az Exxon- 
Mobil és a Shell Oil. A társaságban részese
dése van az XproNet Inc.-nek és a Gemstone 
Properties Ltd.-nek, valamint közel-keleti 
arab befektetőknek is. A Rába Xprom a Blue 
Star 95 Kft. koncessziós jogait viszi tovább. 
A cég a nyugat-magyarországi koncessziós 
kutatási területén létesített egy kutat is, ami a 
szakemberek szerint 1 milliárd forintos beru
házásnak felel meg. A Rába Xprom 5 millió 
dollár értékű kutatási tevékenység elvégzését 
vállalta, amelynek nagy részét már elköltöt
ték a feltételezett olajmezőre. Az eredmé
nyekről a cég nem nyilatkozott.

Transmet Kft.

Felszámolási eljárás indult a többek között 
formalingyártással is foglalkozó Transmet 
Kft., illetve tulajdonosa, a Metform Kft. el
len. A Metform 1997 elején vásárolta meg az 
Észak-magyarországi Vegyiművek sajóbá- 
bonyi telephelyének egy részét, majd a vegy
ipari technológiát és gépeket apportálta a
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szintén felszámolás alá került Transmet 
Vegyipari Kft.-be. A két társaság összesen 
mintegy 700 millió forint adósságállományt 
halmozott fel. Most a Metform felszámolója 
az ingatlanokat, a Transmeté a technológiát 
kívánja értékesíteni. A felszámolók elmondá
suk szerint készek az együttműködésre, így 
akár egy tulajdonoshoz is kerülhetnek a két 
kft. vagyonelemei. Többek között formalde
hid, növényvédő szer, illetve faipari ragasztó 
kereskedelmével foglalkozott a felszámolás 
alatt álló Metform Vegyipari Kft. A 
Transmetet egyébként 2000 elején végelszá
molással kívánták megszüntetni, ám ez ta
valy májusban felszámolásba váltott át. A 
Transmet adósságállománya meghaladja a 
400 millió forintot, ám a termelés nem állt le, 
és jelenleg még 24 alkalmazottat foglalkoztat 
a cég. A Transmet tulajdonában lévő gépeket 
nyilvános pályázaton hirdette meg a felszá
moló, az induló ár áfa nélkül 75 millió forint 
volt. A vegyipari cég a formalin világpiaci 
árának alakulása és a magas előállítási költ
ségek miatt nem tudott nyereséget produkál
ni, illetve azért, mert a közelben található 
BorsodChem, amely az MDI gyártáshoz igé
nyelt formaldehidet, kiépítette saját üzemét. 
Hasonlóan a faipari ragasztó termelés is gaz
daságtalanná vált, mikor a saját -  BC Forma
lin Kft.-ben gyártott -  formaldehidre alapoz
va a BC Rt. létrehozta a karbamid-formalde- 
hid gyantát gyártó üzemét és Kft.-jét.

A Metform mintegy 304 millió forint tar
tozást halmozott fel. Nagyobb hitelezői közé 
tartozik az egykori Rákóczi Bank Rt., az 
Elmister Development Ltd., a Ciklo Trade 
Kft. és az Észak-magyarországi Regionális 
Vízmű. A Metform tulajdonában egy 30 hek
táros telephely, illetve az azon található ipari 
ingatlanok, valamint a terület vízellátását biz
tosító rendszer s egy tízezer köbméteres táro
zó található. A felszámoló által nyilvános pá
lyázaton meghirdetett ingatlanok állapota el
hanyagolt, induló áruk összesen mintegy 115 
millió forint. A vagyonelemekre több pályá
zó is tett ajánlatot, a teljes vagyonra azonban 
csupán egy konzorcium. Ez a társaság foly
tatná a vegyipari tevékenységet.

INNO-COMP Kft.

Nem valamennyi, a műanyag-feldolgozással 
foglalkozó hazai leányvállalatában értékesí
tette a tulajdoni hányadát a TVK, mint 
ahogy helytelenül írtuk az előző számban: az
1999-ben, a PCG Polyconsult AG-vel alapí
tott és a töltött polipropilén granulátumok 
előállításával foglalkozó cégben meglévő 
69%-os tulajdonát csak a konzorciumi szer
ződés három éves lejárta után, tehát 2002 
elejével értékesítheti. Az INNO-COMP Kft. 
dinamikusan fejlődik, az alapítás évéhez ké
pest a termelési értéket mind mennyiségben, 
mind értékben legalább megduplázták.

Interkémia Vegyipari Rt.

Értékesítette a társtulajdonosoknak május
ban a finomvegyszerek gyártásával és érté
kesítésével foglalkozó 2 0  éves cégben 
meglévő egyharmados tulajdoni hányadát 
a vezérigazgató, Weichinger László és le
mondott mind vezetői megbízásáról, mind 
igazgatósági tagságáról is. Egyidejűleg 
megvásárolta az Interkémia gyógyszeres 
és vegyszeres folyadéküveg üzletágát a 
Weichinger tulajdonában lévő W&W Kft.

Budalakk Kft.

2 0 0 1 . február l-ével a magánszemély tu
lajdonos három önálló személyiségű Kft.- 
vé alakította a céget: a Budalakk Kereske
delmi és Festékgyártó Kft. a termékek érté
kesítését, az Budalakk Innova Kft. a fej
lesztést és kis volumenű anyaggyártást 
végzi az elköltözött Festékkutató Kft. terü
letén és végül a festékgyártás a Novolakk 
Festék és Műgyantagyár Kft.-hez „került”. 
Szathmári Ferenc -  a Budalakk Kft. volt 
ügyvezetője lett az első két cégnél az ügy
vezető, míg a volt műszaki igazgató, Bíró 
Csaba jegyzi a Novolakk Kft.-t.

Henkel Magyarország Kft.

2 0 %-kal növelte forgalmát az első félév
ben a Henkel. A ragasztók piacán 47, a ta
karítószereknél 40, a mosogatószereknél 
30, a mosóporoknál pedig 35%-os a része
sedése.

SZEVIKI Szerves Vegyipari Kutató 
Intézet Rt.

A júliusi rendkívüli közgyűlésen egy évre 
Volly Tamást választották a dolgozói tulaj
donosok vezérigazgatónak. Volly Tamás 
már 1995 és 1999 között volt az igazgató
ság elnöke és az ügyvezetéssel megbízott 
igazgató. Mint beszámoltunk róla, dr. 
Hajpál István vezérigazgató a 2001. évi 
rendes közgyűlésen lemondott erről a 
posztról, ezért kellett júliusban a rendkívü
li közgyűlést összehívni.

Magyar Vegyipari Szövetség

Magyar tagja van az Európai Vegyipari Ta
nácsnak. Rendes taggá választották 2001. 
közepén a MAVESZ-t, ami szavazati jogot 
is biztosít a szakmai lobby szervezetben. A 
vegyipari tanács tagjai az EU tagországok, 
továbbá Norvégia és Svájc szervezetei. A 
MAVESZ-szal egyidőben váltak taggá a 
cseh, lengyel, szlovák, szlovén és török 
vegyipari szövetségek is (Ld. bővebben je
len számunk 343. oldalán).

K. Gy.
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A MAVESZ teljes jogú tagja az Európai Vegyipari Szövetségnek

Az Európai Vegyipari Tanács rendes évi 
közgyűlését június 14-15-én Helsinkiben 
tartotta. A közgyűlés teljeskörű zárt ülésén 
Jean-Pierre Tirouflet elnök megnyitója 
után a tagság az előzetesen írásban előter
jesztett napirendről tanácskozott, és az 
alábbi döntéseket hozta.
• Jóváhagyta az előző (2000. október 23.) 

közgyűlés jegyzőkönyvét.
• Jóváhagyta a 2000. év fontosabb esemé

nyeiről szóló általános elnökségi beszá
molót.

• Jóváhagyta a társult nemzeti szövetségek 
teljesjogú tagságára vonatkozó előter
jesztést és elfogadta egyes kelet-európai 
országok társult tagsági kérelmét.

• Jóváhagyta a 2000. évről szóló pénzügyi 
jelentést.

• A CEFIC alapszabályának módosítására 
tett javaslattal kapcsolatban -  az elhang
zott észrevételeket figyelembe véve -  a 
döntést elnapolta. Elrendelte, hogy -  ala
pos belső vitát követően -  a témát az őszi 
közgyűlés ismét tűzze napirendjére.

A közgyűlés plenáris ülésén Tauno 
Pihlava -  a vendéglátó Finn Vegyipari 
Szövetség elnöke, a Kemira Oy elnök-ve
zérigazgatója -  bevezetője után a résztve
vők meghallgatták:
• a CEFIC elnökének általános tájékoztató

ját a CEFIC és az európai vegyipar hely
zetének alakulásáról.

• Francois Vleugels-t, az EASTMAN eu
rópai, közép-keleti és afrikai csoportjá
nak elnökét, a vállalat kelet-európai üzle
ti tevékenységének tapasztalatairól (a cég 
cseh és belorusz példái alapján).

• Dávid White-ot, a DG Enterprise vállal
kozáspolitikai igazgatóját az EU előtt ál
ló vállalkozási kihívásokról.

Az előadásokat a „tudományosan színvo
nalas” kémia-oktatási pályázat eredmény- 
hirdetése követte.

Az európai vegyipar: csökkenő 
ütemű kibocsátás 2001-ben -  javuló 

termelési kilátások 2002-re

Az Európai Vegyipar Tanács által közzé
tett gazdasági elemzés szerint, az európai 
vegyipar elmúlt évi 3,6%-os növekedése 
után 2 0 0 1 -ben mindössze 2 %-os növeke
désre lehet számítani (1. táblázat). A csök
kenés a világkereskedelem visszaesésé
nek, azon belül is elsősorban az USA gaz
dasági megtorpanásának köszönhető. A 
lassulás azonban nem tűnik tartósnak, 
mert 2002-re már ismét 3% körüli terme
lésbővüléssel számol a szakma. Figyelmet 
érdemelnek azok az információk is, ame

lyek szerint Japánban ismét gazdasági 
gyengélkedéssel kalkulálnak az USA gaz
daságával kialakított szoros kapcsolatok 
következtében, és ugyanez lehet a helyzet 
több gyorsan fejlődő ázsiai országban is. 
Ezek a negatív befolyásoló tényezők azon
ban csak 2001  második felére lesznek jel
lemzőek.

Jean-Pierre Tirouflet, a CEFIC francia 
elnöke közgyűlési beszédében a jövőképet 
így jellemezte:

„Néhány kockázati tényező változatla
nul fennmarad, amely érintheti iparunk ál
talánosan kedvező kilátásait. A leginkább 
zavaró az a bizonytalanság, ami az USA 
gazdaságának élénkülését illeti, azzal a le
hetőséggel párosulva, hogy az Euro jelen
tősen erősödhet az amerikai dollárral 
szemben. Jelenleg a gyenge Euro fontos 
eleme az EU-gazdaság versenyképes pozí
ciójának.”

A következő évben a vegyipari kibocsá
tás növekedésének gyorsulását a világgaz
daság, illetve a világkereskedelem növek
vő aktivitása motiválhatja. Az EU-vegyi- 
par kedvezőnek prognosztizált kilátásai az 
alábbi négy feltételezésen alapulnak.
• A CEFIC úgy véli, hogy az Amerikai 

Egyesült Államokban a GDP növekedési 
üteme jövőre az idei várható 1,8%-ról 
3,3%-ra nő, amelyet az alacsonyabb ka
matlábak és a csökkenő energiaárak tá
mogathatnak.

• A világkereskedelem javuló iránya ösztö
nözni fogja a vegyipari termékeket fel
használó szakmák fejlődését, és ez a je
lenség a vegyipar általános hajtóerejévé 
válik. A CEFIC szerint a teljes világex
port az idei 6,5%-ról 7,2%-ra nő.

• A főként az OECD országokra jellemző 
idei vegyipari ütemlassulási tendencia 
várhatóan megfordul. Ez a feltételezés je
lentős támogatást kaphat a termékek irán
ti igények előre jelzett növekedésétől és 
az Euro leértékelődés várható fennmara
dásától.

• Az ázsiai országok várható gazdasági fel
lendülése további forrása az optimizmus
nak. A vegyipari kibocsátás ebben a régi
óban, 2002-ben várhatóan 7,9%-kal, 
2003-ban 8,3%-kal nő.

A kedvező jövőképpel kapcsolatos állás- 
foglalások azonban nem tagadják, hogy a 
prognózisok érzékenyek. A világgazdaság, 
illetve az USA gazdasági élénkülésével 
összefüggő jóslatoknak elég nagy a bi
zonytalansági tényezője, és az állásfogla
lások az USD/Euro viszony megítélésénél 
sem teljesen egyértelműek. Ugyancsak el
gondolkodtató, hogy Európában a növeke
dést sújtó adózás és a szabályozási szigorí
tásokkal kapcsolatos gazdasági terhek bün
tethetik a vegyipart, csökkenthetik jövedel
mezőségét az USA-beli versenytársaihoz 
képest.

Társult tagság helyett teljesjogú 
tagság

A kelet-közép-európai rendszerváltozást 
követően 6  ország (Csehország, Lengyel- 
ország, Magyarország, Szlovákia, Szlové
nia és Törökország) kérelmezte az együtt
működés lehetőségét az Európai Vegyipa
ri Tanáccsal. A CEFIC -  tekintettel az 
adott országok vegyiparának igényére, va
lamint a szövetségek felkészültségére -  
társult viszonyt alakított ki az új partne
rekkel.

A CEFIC és a társult országok nemzeti 
szövetségeinek kapcsolata időközben egy
re intenzívebbé vált. Napjainkra mind a 
nemzeti vegyiparok, mind a szövetségek 
fejlettsége lehetővé tette, hogy az érintet
tek teljesjogú félként vehessenek részt a 
CEFIC munkájában. A teljesjogú taggá-vá- 
lás közvetlen előzménye volt, hogy az Eu
rópai Unióhoz való csatlakozásra váró or
szágok -  köztük a társult tagsággal rendel
kezők is -  olyan PHARE támogatású szö
vetségfejlesztési programokhoz kapcso
lódtak, amelyek tovább segítették a minő
ségi együttműködést és a legérettebbek 
eredmények megméretését.

(A Magyar Vegyipar XI. évfolyam 6-7. számából)

1. táblázat

2001. évi prognózis néhány ország fejló'dési ütemére, százalékban

Gazdasági mutatók D F I UK E 7-ek USA
Termelés (volumen) 1,0 3,3 2,8 0,25 1,0 2,0 -0,3
Értékesítés (érték) 4,0 4,8 5,3 4,5 4,0 4,4 4,3
Termelői árak 2,5 1,5 2,5 2,0 3,0 2,2 N/A
Export (volumen) 5,0 3,5 4,0 5,0 8,0 4,5 2,3
Import (volumen) 6,0 5,0 3,0 5,5 3,0 4,7 3,5
Beruházás (volumen) 1,5 3,0 5,0 2,6 N/A N/A N/A
Foglalkoztatás -0,5 0,5 0,0 -1,5 0,0 -0,3 -1,5
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A vegyipari vállalatok 2000. évi főbb adatai III

Béres Gyógyszergyár Rt.

Megnevezés 1999. 2000. Index, %
Mrd Ft 2000/1999

Értékesítés nettó árbevétele 3,33 3,47 104,2
ebből export 0,16 0,16 100,0

Adózás előtti eredmény 1,098 0,998 90,89
Átlagos statisztikai állományi 

létszám (fő) 100 141 141,0

Jegyzett tőke 0,23 0,23 100,0
ebből külföldi részesedés 0,071 0,071 100,0
ebből állami tulajdon - - -

Beruházás 0,011 - -

Tárgyi eszközök bruttó értéke - 0,695 -

Tárgyi eszközök nettó értéke - 0,681 -

BorsodChem Rt.

Megnevezés 1999. 2000. 
Mrd Ft

Index, % 
2000/1999

Értékesítés nettó árbevétele 62,2 86,8 139,5
ebből export 43,7 63,9 146,2

Adózás előtti eredmény 6,9 11,5 166,7
Átlagos statisztikai állományi 

létszám (fő) 2 635 2 571 97,6

Jegyzett tőke 10,5 12,3 117,1
ebből külföldi részesedés 8,3 10,1 121,7
ebből állami tulajdon 0,1 - -

Beruházás 13,4 22,1 164,9
Tárgyi eszközök bruttó értéke 46,6 71,0 152,4
Tárgyi eszközök nettó értéke 34,6 55,7 161,0

Columbian Tiszai Koromgyártó Kft.

Megnevezés 1999. 2000. 
Mrd Ft

Index, % 
2000/1999

Értékesítés nettó árbevétele 7,791 7,727 125
ebből export 5,655 6,914 122

Adózás előtti eredmény 1,862 1,407 76
Átlagos statisztikai állományi 

létszám (fő) 89 89 100

Jegyzett tőke 1,841 0,643 33
ebből külföldi részesedés 60% 100% 167
ebből állami tulajdon - - -

Beruházás 0,541 0,887 164
Tárgyi eszközök bruttó értéke 4,970 5,498 111
Tárgyi eszközök nettó értéke 2,369 2,514 106

Dunastyr Rt.

Megnevezés 1999. 2000. 
Mrd Ft

Index, % 
2000/1999

Értékesítés nettó árbevétele 15,270 25,388 166
ebből export - - -

Adózás előtti eredmény 11,097 17,367 157
Átlagos statisztikai állományi 

létszám (fő) -0,816 0,504 162

Jegyzett tőke 147 139 95
ebből külföldi részesedés 3,355 2,113 63
ebből állami tulajdon - - -

Beruházás 0,062 0,041 61
Tárgyi eszközök bruttó értéke 5,52 5,872 106
Tárgyi eszközök nettó értéke 2,758 2,636 96

EGIS Gyógyszergyár Rt.

Megnevezés 1999. 2000. Index, %
M Ft 2000/1999

Értékesítés nettó árbevétele 35 237 45 516 129,2
ebből export 18 989 28 854 152,0

Adózás előtti eredmény 6 776 8 259 112,5
Átlagos statisztikai állományi 

létszám (fő) 2 579 2 568 99.6

Jegyzett tőke 45 229 51 930 114,8
ebből külföldi részesedés - - -
ebből állami tulajdon - - -

Beruházás 2 681 4 378 163,3
Tárgyi eszközök bruttó értéke - - -
Tárgyi eszközök nettó értéke 2 681 4 378 163,3

Ferrokémia Vegyipari Szövetkezet

Megnevezés 1999. 2000. Index, %
e Ft 2000/1999

Értékesítés nettó árbevétele 394 567 422 482 107,1
ebből export - - -

Adózás előtti eredmény 818 4 989 609,9
Átlagos statisztikai állományi 

létszám (fő) 100 70 70

Jegyzett tőke 188 800 186 750 98,9
ebből külföldi részesedés - - -

ebből állami tulajdon - - -
Beruházás - - -
Tárgyi eszközök bruttó értéke 192 210 191 430 99,6
Tárgyi eszközök nettó értéke 107 547 102 550 95,4

Graboplast Rt.

Megnevezés 1999. 2000. 
Mrd Ft

Index, % 
2000/1999

Értékesítés nettó árbevétele 15,1 14,1 93
ebből export 8,3 9,4 114

Adózás előtti eredmény -0,4 1,7 36
Átlagos statisztikai állományi

létszám (fő) 2 569 16 21 63
Jegyzett tőke 5,2 5,2 100

ebből külföldi részesedés 69% 54% 78
ebből állami tulajdon - - -

Beruházás 0,6 1,7 302
Tárgyi eszközök bruttó értéke 12,0 13,2 110
Tárgyi eszközök nettó értéke 10,8 11,7 109

Megjegyzés: A bemutatott adatok a Graboplast Rt. leányvállalataival kon
szolidált adatait mutatják be.

2000. évben egy jelentős leányvállalat (többségi üzletrész értékesítése 
miatt) kikerült a konszolidációs körből. A vonatkozó leányvállalat nélküli kor
rigált 1999. évi főbb adatok, és az ehhez viszonyított indexek a következők:

Megnevezés 1999. 2000. 
Mrd Ft

Index, % 
2000/1999

Értékesítés nettó árbevétele 12,1 14,1 116
ebből export 6,9 9,4 136

Adózás előtti eredmény 
Átlagos statisztikai állományi

0,0 1,7 107,6

létszám (fő) 1674 1621 97
Jegyzett tőke 5,2 5,2 100,0

ebből külföldi részesedés 69% 54% 78
ebből állami tulajdon - - -

Beruházás 0,6 1,7 302
Tárgyi eszközök bruttó értéke 9,7 13,2 136
Tárgyi eszközök nettó értéke 10,7 11,7 109

mkl344 2001. 56. ÉVFOLYAM. 9. SZÁM



ESEMENYEK, TUDOMÁNYOS ULESEK, 
MEGEMLÉKEZÉSEK_________________

A Richter G edeon Rt. centenáriumi ünnepségei

Részletes beszámoló*

A társaság centenáriumi rendezvényeinek 
sorából jelentőségével és színvonalával ki
emelkedett a Richter Gedeon Rt. alapítá
sának 100 . évfordulója alkalmából rende
zett tudományos, társadalmi, kulturális és 
vállalati ünnepségsorozat. Ismert tény, 
hogy Richter Gedeon 1901-ben megvásá
rolta a Sas Patikát (Bp. Üllői út 105.), 
iparengedélyt szerzett gyógyszerek előál
lítására és a patika laboratóriumában kezd
te meg organoterápiás gyógyszerek gyár
tását, és ezzel a megnyitásával kezdődött a 
Richter Gedeon Gyógyszergyár évszáza
dos karrierje .

Nincs információnk arra vonatkozóan, 
hogy a cég valamilyen formában megörö- 
kíti-e e nagyjelentőségű esemény részleteit 
az utókor számára. Rövid beszámolónkban 
áttekintést szeretnénk adni Olvasóinknak, 
amelyben kitérünk a rendezvénysorozat 
legjelentősebb mozzanataira és eseménye
ire. E nagyjelentőségű évfordulóról a Ma
gyar Kémikusok Lapja Richter célszám ki
adásával kíván külön is megemlékezni, 
amelyben a cég innovációs tevékenységét 
és készségét szeretné bemutatni.

Gálaest a Magyar Állami 
Operaházban

Az ünnepségsorozat a Magyar Állami 
Operaházban a magyar pénzügyi és gaz
dasági élet szereplőinek, a Társaság part
nereinek és néhány dolgozójának részvé
telével megrendezett gálaesttel kezdődött 
2001. május 25-én, amelynek díszvendé
ge Orbán Viktor miniszterelnök volt. A 
gálaesten Orbán Viktor a következőket 
mondta:
-  Egy rendkívüli ember száz esztendővel 
ezelőtt elhatározta, hogy tehetségét szorga
lommal és nyilván kitartó munkával egy 
szakma kitanulására fordítja. Egy idő után 
a szíve haza húzta, így visszatért Magyar- 
országra és lefektette vállalkozásának 
alapjait. Ebből a vállalkozásból mára Ma
gyarország legnagyobb gyógyszergyára 
emelkedett ki.

Technikai okokból előző számunkban az 
eseményről csak rövid beszámolóra nyílott 
lehetőség [Magy. Kém. Lapja 56  307 (2001)] 
**Sajtóhírek szerint a patikát a centenárium alkal
mából helyreállították és ismét megnyitották. Az 
jelenleg a Társaság tulajdonában működik. 
Ismertetésére visszatérünk.

-  Ha el is veszítettük a XX. századot, a 
XXI. századot meg fogjuk nyerni. Ahhoz 
azonban Richterekre van szükségünk. 
Richter Gedeonokra, olyan emberekre, 
méltó utódokra, akik éppoly tehetséggel és 
odaadással vezetik a gyárat, ahogyan egy
koron ő tette. Richterekre, Richter nevű 
vállalatokra van szükségünk, amelyek áll
ják a versenyt és mégis magyarok.

Ezt követően Bogsch Erik, a Richter Rt. 
vezérigazgatója beszédében szólt a gyár
alapító Richter Gedeonról, a cég történeté
ről, a sok-sok változásról, amelyet túlélt a 
vállalat. Beszédében és a magyar sajtónak 
adott nyilatkozatában rámutatott arra, hogy 
a cég a magyar gyógyszeriparban egyedül
álló módon tudta megőrizni függetlenségét 
az elmúlt évtized nagy változásaiban, pri
vatizációs hullámai közepette. A vezér- 
igazgató szerint a függetlenség nagy érték, 
és a Richter Rt. önállósága annak tulajdo
nítható, hogy megtalálta azokat a piaci ré
seket, amelyekben nyereségesen tud mű
ködni és jut pénz a fejlesztésre is. Kihang
súlyozta, hogy a változások túlélése és a 
jelen sikeres működése azoknak az embe
reknek köszönhető, akik magukénak érez
ték a céget, akik innovatívak voltak, és 
akik kiváló csapatszellemet alakítottak ki. 
Megköszönte a kormányzat támogatását, 
az üzleti partnereknek a cég ügyeinek ki
emelt kezelését, a részvényesek folytonos 
támogatását, és munkatársai kiemelkedő 
munkáját és jó csapatszellemét.

A rendezvény résztvevőit végezetül 
Gelsey Vilmos, a társaság elnöke köszön
tötte, majd komolyzenei gálaműsor követ
kezett.

Centenáriumi tudományos ülés

Az ülésnek 2001. május 26-án a Magyar 
Tudományos Akadémia központi épülete 
adott otthont. Az ülésszakot 3 szekcióban 
rendezték: kémiai-biotechnológiai, bioló
giai-orvosi biológiai valamint, a „Tegnap, 
ma holnap” című történelmi-kereskedelmi 
szekciókban.

Kémiai-biotechnológiai szekció

A szekciót Oláh Györgynek, a Dél-Kalifor
niai Egyetem Nobel-díjas professzorának 
színes, anekdotákkal teli előadása nyitotta 
meg a fluorkémiai kutatásról és azok hatá
sáról a gyógyszerkémiában. Az ötvenes

években igen mostoha körülmények között 
a Zemplén Tanszék erkélyén rendezkedhe
tett csak be Pavláth Attilával (az Amerikai 
Kémikusok Egyesülete jelenlegi elnöké
vel) a fluorkémiai munkáikra. Minden 
reagenst, vegyszert maguknak kellett elő
állítaniuk, mégis publikációik Nyugaton is 
feltűnést keltettek. A nehézkes HF 
(hidrogén-fluorid) helyett bevezették a 
piridinium-fluorid-hidrogén-fluorid komp
lexet, a trimetil-szilil-trifluormetán-t és a 
nitrozil-fluoridot.

Szántay Csaba akadémikus (BME) a 
vinka alkaloidok területén a Richter Rt. 
számára a Szerves Kémiai Tanszéken 
végzett kutatásokat ismertette. Rámuta
tott, hogy már Zemplén Géza is igen fon
tosnak tartotta a vállalatokkal kapcsolatos 
együttműködést és ez azóta is alapvető 
szempont.

A harmadik keynote előadó, Görög Sán
dor akadémikus az analitikai kémiai szere
péről beszélt a gyógyszeres terápia haté
konyságának, biztonságának és gazdasá
gosságának biztosításában.

Ezt követően Gazdag Mária további 
részleteket ismertetett az analitikai megol
dásokról, Tuba Zoltán a Richter Rt. sztero- 
id fejlesztéseit és sikereit tárgyalta beható
an, Domány György az új és reprodukciós 
heterociklikus Richter-termékeket foglalta 
össze, újra kitérve a Vinca alkaloidokra. 
Fischer János a lisinopril fejlesztési ered
ményeiről számolt be, Kováts Sándor pe
dig a méretnövelési problémákra kitérve, a 
dorogi új félüzem teremtette lehetőségeket 
vázolta. Végül Greiner István igazgató a 
K+F szerepéről elmondta, hogy az új ve- 
gyületek kutatását nem adták fel, az válto
zatlanul fontos cél, de az új generikus és li- 
cenckészítményekre helyezik a hangsúlyt, 
hiszen ez adja a Richter Rt. bevételének je
lentős többségét.

Biológiai-orvosi szekció

A  szekció nem tartozik szakmai terüle
tünkhöz, ezért az előadások tartalmának is
mertetésére nem vállalkozunk; színvonala 
megítélhető néhány előadásból:

Smith, Dávid (University of Oxford): A 
demencia etiológiája

Vízi E. Szilveszter (MTA KOKI): Nem 
szinaptikus kapcsolatok felfedezése az 
agyban: új kihívás a gyógyszerkutatásban 

Gulyás Balázs (Karolinska Institute, 
Stockholm): Vinpocetin PET-vizsgálatok 

Nagy Zoltán (Országos Pszichiátriai és 
Neurológiai Intézet, Stroke központ): A 
Cavinton klinikai vizsgálatai 

A szekcióban színvonalas előadásaik
ban munkájukról számoltak be a Richter 
Gedeon Rt. kutatói is (Nagy Zoltán, 
Tamawa István, Pázmány Tamás, Gyér-

mkl2001. 56. ÉVFOLYAM. 9. SZÁM 345



tyán István, valamint külföldi partnerin
tézmények kutatói: Goto Giichi, 
Zieglgansberger Walter.

„A R ichter Gedeon Rt. tegnap, ma, 
ho lnap” szekció

A fenti című iparpolitikai-kereskedelmi 
szekcióban Pillich Lajos, a cég tiszteletbe
li elnöke és Bogsch Erik „A Richter Gede
on Rt. múltja, jelene, jövője” közös című, 
de külön-külön tartott előadásaikban szá
moltak be a témáról.

Pillich Lajos előadását a Sas Patika ala
pításával vezette be, majd egyetlen témá
val, a szteroidok gyártásával és kutatásával 
vázolta fel az egész vállalat 100 éves mű
ködését és fejlődését. A vállalat múltját, je
lenét és minden bizonnyal jövőjét is meg
határozó termékcsalád fejlesztésének szak
szerű, érdekes, számos új részletet feltáró 
ismertetésével mutatta be azt a már majd
nem megszállottságig menő törekvést, 
amivel a vállalat a kezdeti sikeres indulás, 
majd a második világháború és az azt kö
vető elzártság ellenére be tudta hozni átme
neti lemaradását és ismét jelentős világpia
ci céggé emelkedett. A társaság elérte, 
hogy amerikai cégeknek szállít alapanya
got és, hogy a fogamzásgátlók világpiacá
nak 10%-át uralja. Ez nem ment egyszerű
en: kellett hozzá a jól és időben alkalma
zott fejlesztéspolitika (licencvásárlás), el
szántság és bátorság (feladni a gazdaságta
lan autarkiát) és persze szerencse is (sze
rencsés kapcsolati rendszer, versenytársak 
tévedései).

Bogsch Erik vezérigazgató előadásában 
mondanivalóját a címben előjelzett „múlt- 
jelen-jövő” témák szerint csoportosította. 
Hogyan maradtunk versenyképesek az el
múlt 100 évben? -  tette fel az alapvető kér
dést a múltra vonatkozóan -  melyek voltak 
a siker kulcselemei? És a válasz: küldeté
sünk kinyilvánítása, ezen belül az életmi
nőség javítása; jó helyzetfelismerés, ame
lyen belül alapvető helyzet és egyben cél
kitűzés a regionális multinacionális válla
lat; alkalmazkodási készség a folytonosan 
változó helyzethez; hagyományápolás; a 
versenyelőnyök (kémiai tudás, minőség, 
betörés a piaci résekbe) felismerése; a költ
séghatékonyság elérése.

A jelent számos adattal mutatta be az 
előadó.
-  Az árbevétel az 1992. évi 10,2 milliárd 
Ft-ról 2000-re 74,1 milliárd Ft-ra nőtt. Eb
ből 28% az EU és az USA piacaira, 28% a 
FÁK országokba, 28% hazai fogyasztásra 
és 16% egyéb kelet-európai piacokra ke
rült.
-  A termékszerkezet jellemzői: 6 8 % gene
rikus készítmény, 12% licenckészítmény, 
20% saját fejlesztésű termék. Hatástani
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megoszlás: 19% a központi idegrendszerre 
ható, 19% kardiovascularis, 22% nőgyógyá
szati, 11% az emésztőrendszerre ható 
gyógyszer. A terápiás súlypont egyértel
műen a nők egészségügye.
-  Az adózás előtti nyereség az 1992. évi 
2,1 milliárd Ft-ról 2000-re 21,8 milliárd Ft- 
ra nőtt.
-  Súlyponti tevékenység a kutatás, amiben 
624 fő vesz részt, tartalmilag a szteroid- 
kémiai ismeretek fejlesztése, a feladatter
vezés, a generikus készítmények fejleszté
se, a biztonságtechnika, valamint az I. kli
nikai fázis jelentik a kiemelt feladatokat.

A jelen egyik meghatározó tényezője és 
jellemzője a cég privatizációja, ami több 
lépcsőben játszódott le, melynek során az 
ÁPV Rt. tulajdonhányada az 1990. no
vemberi 86,9%-ról 1997-re 25,2%-ra 
csökkent, míg a külföldi befektetőké 
58,4%-ra nőtt, a hazai befektetők 16,4%- 
os részaránya mellett.

A jelen másik meghatározó eseménye az 
1997-ben végrehajtott stratégiaváltás, ame
lyet a cég átmenetileg romló gazdasági és 
piaci helyzete tett szükségessé. A régi, az 
1992-1997 közötti és „a bizniszre koncent
rálni” kifejezéssel illetett stratégiát illuszt
rációként az la, míg az új, „Magasabb a 
mérce” címűt az lh  ábra mutatja be.

És a jövő? Hogy maradhat versenyképes 
a cég a következő 100  évben? -  tette fel a 
kérdést az előadó. És a válasz: legfonto
sabb a megfelelő személyek felkutatása és 
alkalmazása, akiket a hűség, az elkötele
zettség és a jó csapatszellem jellemez, má
sik fontos feladat a „beruházás” a jövőbe a 
humán erőforrások, az originális kutatások 
és a tőkebefektetés területén.
A jövő stratégiájának súlyponti területei a 
következők:

A kutatásban a központi idegrendszerre 
ható szerek (Takeda és Merck együttműkö
dés), új hatástani területek felfedezése és 
kifejlesztése ezen a vegyületcsoporton be
lül, a marketingben kelet-európai és FÁK 
országok, a licenctevékenység fokozása.

A kutatási stratégia főbb célkitűzései: a 
tudományos színvonal növelése; a jobb 
ipari gyakorlat elérése; fordulatszám-növe- 
lés; kutatási együttműködés.

A jövő meghatározó tevékenysége a tő
kekihelyezés, mely zöldmezős beruházá
sokkal, felvásárlásokkal valósul meg.

A jövő fejlődése megközelítésének a ha
gyomány és az új lehetőségek kihasználása 
képezik a pilléreit. A hagyomány tényezői 
a 100  év tapasztalata, részvétel a kelet-eu
rópai piacokon, széles körben elismert 
szakértelem a szteroid témában, originális 
kutatás a központi idegrendszerre ható sze
rek területén. Az új lehetőségek közé az 
előadó az EU és az USA piacokon való ter
jeszkedést, az FDA által elfogadott gyártá

si feltételek teljesítését és a stratégiai szö
vetségek kiépítését sorolta. Előadását a 
Richter Gedeon Rt. -  a siker 100 éve című 
alábbi összefoglalóval fejezte be: „Alkal
mazottainknak és a menedzsmentnek sike
rült innovatív kutatásfejlesztési alapú, pi
acorientált vállalatot felépítenie. Fennállá
sunk 100 éve alatt olyan ösztönzési kultúra 
alakult ki, ami lehetővé teszi, hogy sikeres 
gyógyszeripari társaságként működjünk. 
Az elmúlt évszázad alatt nem csupán fenn
maradtunk, hanem készséget szereztünk, 
hogy eredményesen nézzünk szembe az új 
évezred kihívásaival is.”

Diczfalusy Egon (Rönninge, Svédor
szág) „Utazás közös jövőnkbe: a bizonyta
lanság diadala” című előadása egy hatal
mas ívű parabola volt, a világ demográfiai 
változásai és a nők helyzete összekapcsolá
sa számos filozófiai, tudománytörténeti 
idézettel, ami minden bizonnyal valameny- 
nyi Olvasónk tetszését megnyerné, ha le
hetőség és hely lenne a közléséhez. Az 
elemzésbe beletartozott a világ gyógyszer- 
iparának fejlődése is, amelyeket szintén a 
fő gondolattal kapcsolt össze.

Kovács László: „A Richter Gedeon Rt. 
kereskedelmi és marketing tevékenysége” 
című előadásában bemutatta a cég piacori
entáltságát, amit az szemléltet, hogy jelen
leg 100 országba exportálnak, 31 ország
ban van képviseletük és 28%-ban részesül
nek a hazai piacból is. Ismertette az export 
toplistát, valamint a hazai és a kereskedel
mi hálózat működését.

A délutáni szekcióban a cég kutatói, 
munkatársai mutatták be működési terüle-

la  áhm  „Gazdaságosság javítása”: 1992-1997

Ib. ábra. ,M agasabb a mérce”: 1998-
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teik egy-egy eredményét, részletét az aláb
bi előadásokban:
Bede Béla: A Társaság nemzetközi hálózata 
Götze Árpád: Üzletfejlesztés, valamint nö
vekedés akvizíciók révén 
Stefkó Béla: Szabadalmi tevékenységünk 
Thaler György: Késztermék gyártás fej
lesztése, hatósági követelmények, törzs
könyvezés

Centenáriumi gálaest

A gálaestet 2001. május 26-án este a Ma
gyar Nemzeti Galériában rendezték. A kul
turális műsor és a magas színvonalú ven
déglátás előtti köszöntő beszédében Bogsch

Erik azzal az óriási változással foglalkozott, 
amit az alapítás óta eltelt 100 év hozott, és 
amelyet a cég szerencsésen túlélt. Ezt a ki
váló csapatmunkának és néhány meghatáro
zó személyiségnek köszönhették, akik kö
zül a vezérigazgató Richter Gedeon gyár
alapítót, Pillich Lajost, a gyár fejlesztésében 
65 éve aktívan résztvevő szakembert, mű
szaki igazgatót, majd az Igazgatótanács örö
kös tiszteletbeli elnökét, valamint Varga 
Editet, a „vállalat hajóját a rendszerváltozás 
előtti időben is jól kormányzó igazgatónőt” 
emelt ki. Ezt követően az operai gálaesten 
mondott beszéde gondolatait megismételve 
ismertette a vállalat 100 éves történelmének 
meghatározó eseményeit, aminek az a jel

Kutatóközponti Tudományos Napok
(Budapest, 2001. május 23-25.)

Az MTA Kémiai Kutatóközpontban immár 
harmadszor rendezték meg a Kutatóköz
ponti Tudományos Napok-at. Ebben az év
ben különös jelentőséget adott a rendez
vénynek, hogy az első nap Oláh György, az 
1994. évi kémiai Nobel-díj kitüntetettje, az 
MTA tiszteleti tagja tartott előadást „A szu
persavaktól a szuperelektrofilikus kémiáig” 
címmel. Pálinkás Gábor, a Kutatóközpont 
főigazgatója köszöntötte a világhírű kémi
kust 74. születésnapja alkalmából, majd be
mutatta pályafutásának főbb állomásait.

Magyarországon mindenütt nagy szeretet
tel vették körül a híres vegyészt, de a Kémiai 
Kutatóközpontban tett látogatásának mégis 
különleges jelentősége volt. Oláh György 
ugyanis a Központ legnagyobb intézetének 
jogelődjében, a Schay Géza által alapított 
Központi Kémiai Kutatóintézetben a szerves 
kémiai részleg igazgatóhelyettese volt 1954- 
1956 között. Azt a munkát, amelyet végül is 
Nobel-díj koronázott meg, mint az említett 
kutatóhely munkatársa -  helyileg akkor még 
a Budapesti Műszaki Egyetemen -  kezdte el. 
A Kutatóközpont nagy előadótermét zsúfolá
sig megtöltötték az érdeklődők, sokuknak 
csak állóhely jutott vagy csupán a hangszórót 
hallgathatták a folyóson. Oláh György sok
sok fóliára rögzített ábrát hozott magával, de 
hirtelen a rendezvény különleges hangulatá
tól befolyásolva, félretette a vetítésre előre el
készített anyagot, a táblához lépett, felkapott 
egy krétát és írni kezdte a „mágikus savak
ban” lejátszódó izgalmas reakciók egyenlete
it. Bár a karbokationok létezését már 1902- 
ben megjósolták, kimutatni ezeket a vegyüle- 
teket Oláh Györgynek és munkatársainak si
került különböző (pl. NMR-)spektroszkópiai 
módszerekkel. Ma már ismeretes, hogy az 
FS03.SbF5 képletű szupersav a metánt és 
más szénhidrogéneket protonátadás révén 
karbokationná (CHJ) képes alakítani. Az eh

hez hasonló reakcióknak a szénhidrogének 
kémiájában jelentős gyakorlati szerepük van. 
Az előadó mondandóját több kedves törté
nettel fűszerezte, s képet adott az igazi kuta
tóról, akit az új megismerésének igénye hajt 
és boldog, ha eredményét alkalmazzák. S 
hogy mi kell a kiemelkedő eredmények el
éréséhez? -  tehetség, szorgalom s szerencse. 
Oláh György nem volt híjával egyiknek sem. 
A tudományt és az eredmények alkalmazását 
egyformán fontosnak tartja, a két tevékeny
ség nem ellentétes, hanem kiegészíti egy
mást. „Sok embert ismerek, akik csak az 
alapkutatásokat becsülik s nem törődnek a 
tudományos eredmények gyakorlati alkalma
zásával. Számomra mindig élvezet volt bár
melyikkel foglalkozni.” - mondta. Több mint 
8 évet töltött el a Dow Chemical-nél, ahol 
szénhidrogén-reakciókkal foglalkozott. Fel
ismerte, hogy a savkatalizálta alkilezések 
szerepe milyen lényeges, pl. a nagy oktán
számú, ólommentes benzin előállításában. 
Szabadalmaztatott eljárását -  amelynek lé
nyege, hogy a hidrogén-fluorid helyett annak 
komplexét használva a folyamat sokkal biz
tonságosabb és hatékonyabb -  a Texaco cég 
kezdte alkalmazni. Oláh György előadása vé
gén megállapította: „A kémia mindig is 
kulcstudományág marad.”

A Tudományos Napok második és har
madik napján az előadásokat három szekci
óba csoportosítva követhette a népes hall
gatóság (zárójelben az előadások száma): 
biomolekuláris kémia ( 10), kémiai anyag- 
tudomány, felület- és nanoszerkezet- 
-kutatás ezen belül fizikai kémia (16), mű
anyagkémia (6 ) és kémiai szerkezetkutatás
(5), radiokémia (2). Igen érdekes eredmé
nyeket hallhattunk -  többek között -  a 
xenobiotikumok lebontásában szerepet ját
szó citokróm-P450 enzim indukciókról, a 
glutaminsav-receptor antagonisták tervezé-

lemzője, hogy a vállalatnak mindig volt ere
je az újrakezdésre. Ezt követően ismertette a 
vállalat helyzetét, főbb gazdasági mutatóit. 
Köszöntőjét a közismert Széchenyi idézettel 
zárta: „A múlt elesett hatalmunkból, a jövő 
a kezünkben van”.

Befejezésül a vezérigazgató Richter- díjat 
adott át a céggel hosszú ideje kapcsolatot 
tartó és eredményes kutató-fejlesztő munkát 
végző külső tudományos kutatóknak: dr. 
Szántay Csaba akadémikusnak, dr. Vízi E. 
Szilveszternek, az MTA alelnökének és 
Dobák Miklósnak a Budapesti Közgazda
ságtudományi Egyetem egyetemi tanárának.

K. Gy. -  Sz. G.

séről, az élettani rendszerekben alkalmaz
ható spincsapdázás modellezéséről, a kata
lizátor kutatásokban jelentős monodiszperz 
palládium-nanorészecskék előállításáról, a 
különböző típusú hordozós ón-platina kata
lizátorok (a platina felületén kialakuló mul
tirétegű fémorganikus komplexek) tervezé
séről, az önszerveződő, nanostrukturált be
vonatok létrehozásáról, az endohedrális és 
azaszubsztituált fullerének ESR-vizs- 
gálatáról, a tömegspektrometriai folyama
tok leírására szolgáló „Masskinetics” elne
vezésű új elméleti modellről, a polimer 
kompozitok határfelületi kölcsönhatásairól 
és a polisziloxán amfifil kotérhálókról.

A Tudományos Napok rendezvénye nem
csak előadói- és vitafórumot nyújtott, de az 
elért tudományos eredmények értékelésére 
is lehetőséget adott. A rendezvény zsűrije 
(elnök: Márta Ferenc, tagok: Beck Mihály, 
Készéi Ernő, Kubinyi Miklós, 
Medzihradszky Kálmán, Szántay Csaba, Té
tényi Pál, Vértes Attila) nehéz helyzetben 
volt, mint csaknem minden évben, hiszen 
igen sok jó előadás közül kellett választania. 
A bíráló bizottság végül is öt előadói díjat és 
három Ph.D.-díjat (ez utóbbit a fiatal elő
adók számára) osztott ki az alábbiak szerint: 
Előadói díjban és az ezzel járó 600 eFt ku
tatási támogatásban részesült:

Gál Dezső; Kálmán Erika, Keresztes Zsó
fia  és Kováchné Csorbái Hajnalka meg
osztva; Nyikos Lajos és Barabás Péter meg
osztva; Rockenbauer Antal és Vékey Károly.

Ph.D.-díjban és az ezzel járó 300 eFt ku
tatási támogatásban részesült:

Horváth Anita, Móczó János és Szabó L. 
Sándor.
A zsűri dicsérő oklevéllel tüntette ki: 

Kováchné Csorbái Hajnalkát, Mészáros 
Gábort és Teschner Detrét.

A díjakat a Kutatóközpont főigazgatója, 
Pálinkás Gábor egy kellemes, bensőséges 
hangulatú fogadás keretében adta át.

Vinkler Péter
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EU PARTNERKERESÉS A KÉMIAI KUTATÁSBAN

Az Európai Unió Magyarországi Innová- 
cióközvetítő Központja (IRC Hungary) 
technológiatranszferrel kapcsolatos szolgál
tatásai közé tartozik partnerkeresések közve
títése is. Az alábbiakban az IRC hálózaton 
keresztül angol nyelven beérkező' partnerke
resések közül egy válogatást teszünk közzé, 
magyarul. Amennyiben ezek közül valame
lyik (vagy több is) felkeltette az érdeklődé
süket, kérésre elküldjük a részletes leírásokat 
angolul, e-mail-en vagy levélben, a cím és a 
referenciaszám alapján. Érdeklődni Daczó 
Zsuzsánál lehet az 1/486-4123 telefonszá
mon, vagy a daczo@omk.omikk.hu e-mail 
címen. További, illetve részletesebb leíráso
kat találnak az IRC Hungary honlapján, a 
következő címen: httpVirc.omikk.hu.

Az IRC Hungary nagyon szívesen segít 
partnert keresni oly módon is, hogy az IRC 
hálózaton keresztül Európa más országaiban 
közzéteszi a megadott technológiaajánlatot

vagy -igényt. A jelentkezéshez szükséges 
űrlap megtalálható a honlapon, illetve kérés
re elküldik. Azok számára, akik elektronikus 
formában szeretnének hozzájutni részletes 
technológia-ajánlatokhoz, illetve -igények
hez, az általuk megadott témá(k)ban közzé
tett partnerkereséseket havi rendszeresség
gel elküldik. Erre a szolgáltatásra elsősorban 
a honlapunkon keresztül lehet jelentkezni, 
vagy az irc@omk.omikk.hu e-mail címen.

Technológiai ajánlatok

oas Szagok, allergének eltávolítása és 
sterilizálása ózonnal.

CH-Biorem-007 Zsírok és olajok eltávo
lítása szennyvízből (pl. éttermek, szállo
dák, üzemi konyhák, vágóhidak)

OO/CIEM/05 Tartós, szerves vízszennye
zés kiküszöbölése szoláris technológiával

WA0608 Fluoreszcenciás csövek újra
hasznosítása

1T-TO-0009/1 Veszélyes hulladékok fer
tőtlenítése autoklávozással

LST/04052000 Polimerrel módosított 
kemény viasz felületbevonáshoz

Technológiai igények

EMILREQ0006 Használt gumiabron
csok energetikai vagy más módon való 
hasznosítása

trl9_090201 Kőolaj-feldolgozás hulla
dékainak újrahasznosítására alkalmas tech
nológia

PDL02013-R Folyadékokat és gázt át 
nem eresztő gyanta/összetett anyag

ICTTR06 Technológia vízkezelési rend
szerekhez

Lars Ljungbert Fröccsöntött PVC és PUR 
formadarabok bevonása alumíniummal

Sz.G.

WEB FIGYELŐ

A korábbiaktól eltérően most nem egy fő 
témához kapcsolódó, hanem különálló, 
egymástól független oldalakat ismertetünk.

InnoCentive

E nemrég indított http://www.innocentive. 
com oldal szerves kémiai eljárásokat, előál
lítási ötleteket keres, és a legjobb a megol
dásokat 2 000 USD-től 100 000 USD-ig ter
jedő pénzjutalommal díjazza. Bárki jelent
kezhet, és küldhet be reakció utakat a 2001. 
július elején 20 darab, de az ígéretek szerint 
dinamikusan növekvő számú vegyület szin
tézisére. Mivel a megoldandó problémákat 
és a jutalmakat nagy gyógyszergyárak, fő
leg az InnoCentive egyik alapítója, az Eh 
Lilly ajánlják fel, ezért nem meglepő, hogy 
általában ipari méretben (tonna/év kapaci
tás) is működniük kell a felajánlott eljárá
soknak, amelyeknek továbbá szigorú minő
ségi követelményeknek is meg kell felelni
ük. Az oldal létrehozóinak tervei között sze

repel, hogy a későbbiekben szerves kémián 
kívül más tudományágakban is felvetnek 
megoldásra váró problémákat.

ChemGuide

Teljeskörű szöveges keresési lehetőséget biz
tosít a kémiai vonatkozású internetes oldala
kon. Nagyon gyors, hatékony kereső motor
ral rendelkezik, és a találatok ellenőrizhető
ek, és ha relevánsnak találjuk, akkor eljutha
tunk közvetlenül a hivatkozott oldalra. A ke
reső elérhető ChemWeb tagok részére a 
http://www.chemweb.com/databases/ oldal
ról, vagy közvetlenül az üzemeltető Fiz- 
Chemie Berlin, a német „Kémiai Informáci
ós Központ” honlapjáról: http://www.fiz- 
chemie.de/en/datenbanken/chemguide.html.

TheScientificWorld

A http://www.thescientificworld.com/ 
honlap általános információs forrás a tu

dományos területen dolgozó vagy kutató 
kollegák részére. A sciBASE egy egye
dülálló adatbázis, melynek segítségével 
több mint 30 000 folyóirat közel 20 mil
lió cikkéhez, összefoglalójához lehet 
hozzáférni. A PupALERT szolgáltatás ré
vén az adott felhasználó az általa érde
kesnek tartott területeken megjelent cik
kekről kaphat értesítést. Egyéb szolgálta
tások pl. publikálási lehetőség mellett hí
reket, érdekességeket is találhatunk a tu
domány világából.

Ingenta

Az előző oldalhoz hasonlóan a 
http://www.ingenta.com/ honlap is a fellelhe
tő on-line könyvtári adatbázisokhoz kínál 
hozzáférést, ingyenes keresési lehetőséget. 
Közel 20 000 publikáció összefoglalása érhe
tő el bárki számára, míg az előfizetők 4 500 
cikk teljes szövegéhez is hozzáférhetnek.

Árva Péter 
arvap@comgenex.hu

VEKOR korrózióvédelmi konferencia és továbbképzés

A VEKOR Kft. a korrózióvédelemmel foglalkozó szakemberek 2001. II. félévi konferenciáját, továbbképzését 
a balatonfüredi UNI Hotelben 2001. október 16-18-án

rendezi. A részvételi díjas konferencia célja a hatékony korrózióvédelmi ismeretek terjesztése, lehetőség biztosítása tapasztalat-
cserére és az új termékek széles körű megismertetésére.

A konferencia három témaköre: újdonságok a korrózióvédelem terén, az ivóvíz-gazdálkodás területén is alkalmazható bevonatok, hűtő-, 
fűtő-, és kazánrendszerek korróziója és védelme. A konferencia nyelve magyar és angol, a rendezők szinkrontolmácsolást biztosítanak. 

A konferenciára előadással, és kiállítóként is lehet jelentkezni szeptember 15-ig a következő címen:
VEKOR Kft., 8200 Veszprém, Wartha V. u. 1. Inkubátorház. Tel./Fax: 88/428-514. E-mail: vekor@infomax.hu.
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MKE HÍREK

Új ügyvezető igazgató é s  rendezvényszervező Egyesületünk  
titkárságán

Kálmán Alajos akadémikus, Egyesületünk 
elnöke a 2 0 0 1 . évi küldöttközgyűlésen je
lentette be, hogy Gálosi György ügyvezető 
igazgató 2 0 0 1 . augusztus 1-től nyugállo
mányba vonul. Utódjául széleskörű előké
szítő munka eredményeként Fazakas Já
nos okleveles vegyészt választotta meg az 
Egyesület vezetősége erre a posztra.

Kohári Adrienn rendezvényszervező meg
vált Egyesületünk titkárságától, utódjaként 
az Egyesület 2001. máj us 1 -tői Androsits Be
áta üzemmérnököt alkalmazta.

Az alábbiakban új munkatársaink szak
mai életrajzát ismertetjük.

Fazakas János (52) okleveles vegyész 
diplomáját a Bukaresti Tudományegyetem 
Kémiai Karán kapta 1973-ban; 1984-ben a 
Bukaresti Egyetemen a kémiai tudományok 
kandidátusa tudományos fokozatát szerzett, 
amit a Magyarországra való áttelepülése 
után 1991-ben honosított. Szakterületei: 
analitikai kémia, agrokémia, geológia és 
geokémia, környezetvédelem, gyógyszer- 
gyártás, spektroszkópia és spektrokémia.

Jelen vannak: Bognár János, Gálosi 
György, Gimesi Ottó, Hermecz István, 
Hlavay József Jedlovszky Pál, Kalaus 
György, Körtvélyessy Gyula, Pallos László 
és mint meghívott: Nyitrai József.

Kimentette magát: Banai Endre, Fazakas 
János, Hencsei Pál, Kálmán Alajos

1. A határozatok végrehajtása
10/2001 A taglétszám növelésének lehető
ségeiről - még a közgyűlés előtt -  az elfo
gadott IB üléstervnek megfelelően a főtit
kárhelyettes írásos javaslatot készített az 
IB tagok részére. Ezt részletes tárgyalás 
után az IB elfogadta.

12/2001 A Küldöttközgyűlésre és a Ve
gyészkonferenciára vonatkozó PR anyagot 
az ügyvezető eljuttatta az MTI-be, a szük
séges háttéranyaggal együtt.

2. Az MKE képviselete a CEFIC és az EFCE 
vezetőségében és szakmai szervezeteiben 
Az IB tagjai áttekintették az MKE nemzet
közi szervezetekben képviselőként működő 
tagjainak ez évi utaztatási tervét és megtár
gyalták az esedékes személyi problémákat.

13/2001 Az IB jóváhagyólag tudomásul 
vette, hogy Marton Gyula helyett Fonyó

Szakmai működése során mind Romániá
ban, mind Magyarországon a fenti területe
ken működött elsősorban a gyógyszeripar
ban, illetve agrokémiai vállalatoknál és a bi
ológiai kutatásban. Román, angol, francia 
nyelvtudása szinkrontolmács szintű, német, 
olasz, orosz nyelvű nyelvismerete alapfokú. 
40 tudományos közleményt publikált főleg 
angolszász élvonalbeli folyóiratokban, me
lyek közül 18-nak egyedüli szerzője. Tagja 
volt számos külföldi tudományos társaság
nak és szakfolyóirat szerkesztőbizottságá
nak (közöttük a Spectroscopy Letters-nek).

Androsits Beáta (48) a Budapesti Műszaki 
Egyetem Vegyészmérnöki Karán szerzett ve
gyész üzemmérnöki oklevelet a nappali tago
zaton. 1975. szeptember 1-től 1982. október 
31-ig a BME Általános és Analitikai Kémiai 
Tanszékén dolgozott a Termoanalitikai Cso
portban, ahol a szilárd éghető anyagok égés
késleltetésének termikus analízissel való 
vizsgálatával foglalkozott. Ebben a témakör
ben 6 tudományos publikációja jelent meg és 
9 előadást tartott különböző hazai és nemzet

Zsoltot jelöltük az EFCE Végrehajtó bizott
ságába, Réti Tamást második, ipari tagként 
az Education in Chemical Engineering bi
zottságába, Jedlovszky Pál helyett Friedler 
Ferencet a Computer Aided Process Engi
neering bizottságába, és Gyenis János he
lyett Újhidy Aurélt (azzal, hogy Újhidy Au
rél utazását a MÜKKI legalább részlegesen 
támogatja) a Mixing bizottságába. Tudo
másul vette azt is, hogy ezek a jelölések 
csak az adott szervezet által történt elfoga
dás után válnak joghatályossá.

14/2001 Az IB általános elvként elfo
gadta, hogy minden kiutazáshoz a nem ve
zető képviselőknek pályázni kell az OM 
Mecenatúra pályázatán anyagi segítségért, 
csak minden második évben utazhatnak és 
meg kell próbálni -  főként az EFCE esetén 
-  az ipari támogatást is megszerezni.

3. A 2001 évi küldöttközgyűlés határozatai 
15/2001 Az IB a következő határozatokat 
fogadta el:
1. A küldöttközgyűlés elfogadta a 2000. évre 

szóló közhasznúsági jelentést, a 2001 évi 
tervet és az Intéző Bizottságnak a főtitkár 
által ismertetett beszámolóját (egyhangú).

2. Ezen belül -  mivel erről külön szavazni

közi fórumokon. Tutorként részt vett az első 
fokozatú vegyészmérnökképzésben és szá
mos továbbképző tanfolyamon vezetett ter
moanalitikai méréseket. 1982. november 1- 
től 1983. januáijáig a Központi Élelmiszer
ipari Kutató Intézet gyártásfejlesztési osztá
lyán dolgozott, majd 1983. január 15-től az 
ELTE Szervetlen és Analitikai Kémiai Tan
székének Termoanalitikai Csoportjában 
kaolinitek vizsgálatával, valamint gyógysze
rek polimorf tulajdonságainak tanulmányo
zásával foglalkozott, amely témakörökből 
több publikációja jelent meg, illetve tartott 
előadást. 1990. november 1-től a Lexika Ki
adványszerkesztő Kft.-ben előbb alkalma
zottként, később vállalkozóként a Journal of 
Thermal Analysis and Calorimetry című 
nemzetközi tudományos folyóirat tudomá
nyos szerkesztőjeként dolgozott, ami mellett 
a termoanalitikai témakörben több tudomá
nyos előadást tartott. Részt vett az egyesületi 
munkában is: 1988-1995 között a 
Termoanalitikai Szakcsoport titkáraként. 
1990-99 között a Magyar Tudományos Aka
démia Termoanalitikai Munkabizottsága ke
retében számos nemzetközi termoanalitikai 
konferencia szervezésében és lebonyolításá
ban működött közre.

Gálosi György társadalmi aktívaként to
vábbra is részt vesz a titkárság munkájában.

nem akart -  a küldöttközgyűlés elfogad
ta, hogy 2 0 0 2 . január 1-től a tagdíj

a) a dolgozó tagok részére 2 200 Ft/év
b) a nyugdíjas és fiatal tagok részére 

1 300 Ft/év legyen (egyhangú).
A főtitkár ennek megfelelően módosítja az 
MKL-ben megjelenő anyagot.

A küldöttközgyűlés kapcsán az IB meg
állapította, hogy a jövőben törekedni kell
-  az időpont év eleji meghatározására és 

közzétételére
-  színesebb és kritikusabb főtitkári beszá

moló tartására
-  tekintettel arra, hogy a küldötteket négy 

évre választják, aktualizálni kell a cím
listájukat.

16/2001 A felmerült igény alapján az IB 
úgy határozott, hogy minden évben a terü
leti szervezetek elnökeinek az aktuális tag
listát meg kell küldeni, a szakosztályelnö
köknek is igény esetén. Fel kell hívni a fi
gyelmüket arra, hogy a lista bizalmasan 
kezelendő és fel kell kérni őket, hogy a 
változásokat jelezzék vissza a Titkárság fe
lé. Felelős: ügyvezető igazgató

1. Az MKE és a lapok helyzete 
Az IB a CjB ülése és írásos anyag alapján 
megtárgyalta az MKE 1-5. hónapra vonat
kozó gazdasági adatait.

Jegyzőkönyv az MKE Intéző Bizottság 2001. június 21-i üléséről
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17/2001 Megállapította, hogy ponto
sabban kell az időarányos és a nem idő
arányos költségeket és bevételeket fel
tüntetni: pl. a tagdíj nem időarányos be
vétel. A konferenciák bevétele és költsé
ge szintén nem ilyen, ezért a következő 
GB és IB ülésre a már lezajlott konferen
ciákról ezt is figyelembe vevő kimutatást 
kell benyújtani. Felelős: ügyvezető igaz
gató.

18/2001 Az IB meghallgatta a főtitkár 
ismertetését a GB ülésen részletesen meg
tárgyalt és a lap ügyrendjéről készült új 
utasításról. A GB elnök átdolgozása után

Lapunk 7-8. számában értékeltük annak a 
közvélemény-kutatásnak az eredményeit, 
amelyet a Magyar Kémikusok Lapjáról 
Egyesületünk idei Küldöttközgyűlésén vé
geztünk. Szerkesztőbizottságunk állásfog
lalása alapján értékelés és válaszadás céljá
ból most visszatérünk a javaslatok egyes 
elemeire. Tájékoztatjuk Olvasóinkat a ja
vaslataik alapján tervbe vett intézkedések
ről és azokról is, amelyekre -  főleg anyagi 
okokból -  nincs lehetőségünk.

A válaszadók száma jelentősen növeke
dett, a lap megítélése valamelyest javult az 
egy évvel korábbihoz képest. A lap temati
kai körén a válaszadók több mint 60%-a 
nem változtatna.

A lap legnagyobb értékének megjelölé
sekor sokszorosan és különböző jelzőkkel 
fordul elő a „hírek” megnevezés, a rovatok 
közül a legtöbben az „Egyesületi élef’-et 
emelik ki.

A kérdőív „Milyen témájú vagy jellegű 
közleményt hiányol?" és az „Egyéb javas
lat” témájú pontjaira érkezett válaszokban 
számos sürgős intézkedést igénylő felada
tot azonosítottunk:
-javítanunk kell lapunk naprakészségét (fris

sességét), rövidítve az átfutási időt 1-1,5 hó
napra. A szakmai eseményekről készülő be
számolókat köszönettel közzé tesszük. 
Most a lapzártától a leszállításig 1,5 hónap 
telik el, szándékunk ezen időtartam fokoza
tos, most egy héttel történő csökkentése;

-  erősíteni kell a lap magazin jellegét a szűk

Bruckner termi előadások
(Budapest, 2001. április 27.)

Szepesy László: A molekuláris köl
csönhatások szerepe az anyagát

adási folyamatokban

Az utóbbi évtized során a preparatív szer
ves kémikusok számára is napi rutinná vált 
nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás 
(HPLC) analitikai problémák megoldása, 
azonban ismert vegyületek folyadékkroma-

az IB tagok drótpostán megkapják a végle
ges szöveget és az igényelt módosítások 
után elfogadásukról a GB elnöknek vissza
jelzést küldenek. Ezt követően az ügyrend 
a MKE ügyrendjének része lesz, mint mel
léklet. Felelős: Banai Endre

2. Egyebek
19/2001 A fiatalok ismereteinek fejleszté
sére (KÖKÉL, Ifjúsági Nívódíj, Sárospata
ki Diák Napok, stb.) és az MKL támogatá
sára kell a mecenatúra pályázat keretében 
pályázni. Felelős: ügyvezető igazgató 

A következő IB ülés 2001. szeptember

szakmai területet érintő cikkek arányának 
a csökkentésével. Törekvésünk a közle
mények olvasmányosságának javítása és a 
vélhetően csak szűkebb olvasóközönséget 
lázba hozó közlemények elhagyása;

-  csökkentenünk kell a közlemények teije- 
delmét, a szerzőket tömörebb fogalmazásra 
kell ösztönözni. Már huzamosabb ideje -  a 
szerzőink részére kiadott tájékoztatóban is 
-  megjelölt célunk a teljes cikkteijedelem 4 
lapoldalban történő maximálása. Új szerző
ink többsége figyelembe veszi ezen igé
nyünket, amit ezúton is köszönünk. Több 
korábban elfogadott közlemény teijedelme 
azonban meghaladja az előírt terjedelmet, 
és újabb cikkeknél is előfordul indokolható 
terjedelmi túllépés. Szándékunk továbbra 
is a közlemények terjedelmének rövidítése;

-tovább kell erősítenünk a személyi részt. 
Régi nagyjainkkal már foglalkozunk a „Ké
miatudomány magyar klasszikusai” soroza
tunkban, most megfontoljuk azt a javaslatot 
is, hogy -  esetleg sorozat formájában -  
fényképes beszámolókat közöljünk kiemel
kedő szakemberekről és tevékenységükről;

-  legyenek cégbemutatók. Ilyenek célszá
mok keretében eddig is voltak, és egye
bek között tervezzük a Richter Gedeon és 
a Chinoin társaságokkal foglalkozó lap
számok megjelentetését. Emellett meg
növelt példányszámú lapunk vállalja fize
tett cégismertetések megjelentetését is;

-  foglalkoznunk kell speciális témákkal (EU 
szabályozási háttér, legjelentősebb kémiai

tográfrás viselkedésének elméleti megfon
tolásokon alapuló becslése máig sem telje
sen megoldott. Az előadó ismertette az álta
la fejlesztett módszert, amely során a kro
matográfiás paraméterek (lóg k, lóg a) a 
vizsgált komponens szolvatációs paraméte
reinek lineár-kombinációjaként számolha
tók. Tizenöt kolonnán (C4, C8 , C l8 , CN- 
töltetek) határozták meg 34 (,jól megvá-

13-án 15.00 órakor lesz. Napirend (a köte
lező pontokon túl): Az első félév gazdasági 
adatai (a GB által megtárgyalt, és a konfe
renciák adatait részletesen tartalmazó be
számoló (GB elnök)), az MKE cégkapcso
latainak helyzete (Jedlovszky Pál), az MKE 
és az oktatás kapcsolata (Hlavay József), 
az MKE által adott díjak és támogatások 
rendszere (Pallos László). Az előzetes írá
sos anyagokat szeptember 3-ig kell a ta
gokhoz eljuttatni.

Az emlékeztetőt készítette: Körtvélyessy 
Gyula

eredmények, kémiai oktatás, interdiszcipli
náris területek, ipartörténet, környezetvéde
lem, vegyipari átlagbérek, kémiai technoló
gia, számítógépes folyamatirányítás stb.). E 
témákat igyekszünk folyamatosan figye
lemmel kísérni, és lapunk hasábjain külön 
cikkek, beszámolók, vagy szemle formájá
ban megjelentetni. Köszönettel vennénk 
tisztelt Olvasóink figyelem felhívásait és 
közleményeit is. Növelni szándékozunk a 
„Szemle.. rovatunk terjedelmét; 

-javítanunk kell lapunk nyomdatechnikai 
kivitelét, ehhez néhány tipográfiai változ
tatást már bevezettünk, továbbá vizsgáljuk 
a lap színesebbé tételének a lehetőségét. A 
nyomdától kapott ajánlat szerint egy kísé
rőszín alkalmazása jelenlegi nyomdai költ
ségeinket több mint 25%-kal növelné. Bár 
anyagi lehetőségeink most nem teszik le
hetővé a színes MKL-re történő átállást, 
szándékaink szerint színes oldalak már az 
idén meg fognak jelenni lapunkban. Kö
szönettel vennénk, ha a nyomdatechnikai 
korszerűsítést javasló küldöttek fentiektől 
eltérő elképzeléseit megismerhetnénk.

Az észrevételeket ismételten köszönjük. 
Szeretnénk, ha tisztelt Olvasóink észrevé
teleivel, javaslataival gyakrabban is talál
kozhatnánk a szerkesztőségünknek küldött 
e-mail imkl.mke@mtesz.hui. vagy fax 
(201-8056), vagy levél (1027 Budapest, Fő 
u. 6 8 .) formájában. A megkereséseket elő
re is köszönjük, azok mindegyikét meg
szívleljük és megválaszoljuk.

Szerkesztőség

lasztott”) komponens retenciós idejét, és 
ezek segítségével a regressziós koefficien
seket. A koefficiensek jól jellemzik az 
egyes kolonnákat, értékeik összevetése fel
világosítást nyújt az elválasztás során a kü
lönböző kölcsönhatások hozzájárulásáról. 
Vizsgálták a mért és számított paraméterek 
egyezését, a különféle állófázisok, és az 
eluenshez adott szerves módosító hatását.

Az előadó által kidolgozott módszer jól 
használható a kromatográfiás rendszer le
írására. A mindennapi elválasztástechnikai 
gyakorlatot segítheti, hogy amennyiben is
mertek a regressziós koefficiensek, vala
mint az elválasztandó komponensek szol-

A közvélem énykutatás javaslatainak m egvalósításáról

BESZÁMOLÓ RENDEZVÉNYEKRŐL
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vatációs paraméterei, az eljárás segítségé
vel az elválasztásra optimális kolonna ki
választható.

Tyihák Ernő: A formaldehid ciklus 
az élővilágban

A csillagászat legújabb eredményei igazol
ták, hogy a világmindenségben a formalde
hid (HCHO) fényévnyi átmérőjű ködök 
formájában van jelen. A földi körülmények 
között a vegyületet hagyományosan élet
minőséget rontó környezetszennyezőként 
tartják nyilván. Tyihák Ernő előadásában 
bemutatta, hogy mégis milyen fontos bio
kémiai szerepe lehet ennek a vegyületnek, 
hiszen például vírusfertőzés során a növé
nyek formaldehid kibocsátása kétszeresére 
nő (ennek igazolására az előadó egyszerű

ségében megdöbbentő tömegspektromet- 
riás módszert fejlesztett ki).

A metilezési-demetilezési enzimreakciók 
során a formaldehid szerepének tisztázását 
az élő szövetek HCHO-tartalmának dime- 
donnal való reakcióján alapuló analitikai el
járás kifejlesztése tette lehetővé. További iz
galmas probléma a HCHO szerepe az apop- 
totikus folyamatokban, mely jól illusztrál
ható a levelek őszi elszíneződésével. Az 1- 
metil-aszkorbigén apoptotikus hatásáért 
szintén formaldehid intermedier felelős, a 
hatás dimedon segítségével kivédhető.

A francia vörösborok egészségőrző hatá
sáért felelőssé tett transz-rezveratrol (transz- 
3,5,4’-trihidroxi-sztilbén) egyik lehetséges 
hatásmechanizmusa a formaldehid megkö
tése lehet. Az előadó ismertette a reakció so
rán keletkező intermedierek szerkezet-fel-

Rabó Gyula előadása  az MTA Kémiai Kutatóközpontban
(Budapest, 2001. május 10.)

Az amerikai zeolitkutató Jule A. Rabó, azaz 
a magyar származású Rabó Gyula előadást 
tartott „Ősi kőzetből modem technológia: a 
zeolitkémia felfedezése és nagyipari alkal
mazása” címmel az MTA Kémiai Kutató- 
központjában abból az alkalomból, hogy 
Kálmán Alajos akadémikustól, az MKE el
nökétől átvehette az MKE tiszteletbeli tag
ságot bizonyító okiratot. Bevezetésként az 
előadó felvázolta a XX. század közepéig tett 
felfedezéseket, amelyek a zeolitokkal kap
csolatos mai ismereteink jó részének az 
alapját képezik. Nevezetesen, hogy ezek a 
különös ásványok reverzibilisen dehidratál- 
hatók anélkül, hogy morfológiai változáso
kon mennének keresztül (A. Damour, 1840), 
hogy a zeolitszerkezet egyik alkotóelemet 
képező rácskationok ioncsere útján reverzi
bilisen cserélhetők (J.T. Way, 1850; H. 
Eichhom, 1858), hogy a dehidratált zeolitok 
néhány gázállapotú szervetlen (F.
Grandjean, 1909) és szerves (O. Weigel és
E. Steinhoff, 1925) vegyület adszorbeálásá- 
ra képesek, sőt, hogy ebben az esetben a 
zeolitszerkezet pórusainak molekuláris di- 
menziójú átmérője következtében alak- 
szelektív, vagyis az adszorbeáló molekulák 
kritikus átmérőjétől függő adszorpciós ef
fektusok fordulhatnak elő (McBain, 1932). 
A zeolitok összetételének kémiai reakciók 
útján történő egyik, később igen jelentősnek 
bizonyult módosítását is már korán megva
lósították, nevezetesen a zeolitkristályon be
lül Brönsted-savas centrumokat alakítottak 
ki az ammónium-forma termikus bontása 
réven (Barrer, 1948). A zeolitok nagynyo
mású körülmények közötti szintézisére irá
nyuló első kísérletekre is sor került (Barrer, 
1948), bár nem nagyon biztató kilátásokkal.

A zeolitkutatás ezen úttörő szakaszára 
visszatekintve a tudományos tevékenység - 
a persze csak később felismert óriási tudo
mányos és ipari jelentősége ellenére - meg

lehetősen l’art pour 1’art jellegűnek, az elért 
eredmények pedig alig hasznosíthatónak 
tűnhettek. Ez bizonyára arra vezethető visz- 
sza, hogy a természetben igen ritkán, de ál
talában jól kifejlett kristályok formájában 
előforduló zeolitokat ásványtani kuriózum
ként tartották számon. (A természetben 
nagy mennyiségben található szedimentáci- 
ós zeolitokat akkor még nem ismerték.)

Az előadó jól szemléltette, hogy a 
zeolitkutatás új, még ma is tartó korszaka 
1950 körül azzal kezdődött, hogy R.M. Mil
ton az amerikai Union Carbide Linde 
Division’s Research Laboratory-ban elmé
leti meggondolások alapján egy meglepően 
egyszerű és iparilag könnyen megvalósítha
tó alacsony-nyomású eljárást dolgozott ki 
amorf alumínium-szilikát zeolitokká való 
kristályosítására. Ezzel az új technológiával 
egyes gyártási paraméterek bizonyos mérté
kű megváltoztatásával célirányosan állítot
tak elő különböző kristályszerkezetű zeoli
tokat, olyanokat is, amelyek a természetben 
nem fordulnak elő. Ezekben a kutatási mun
kákban 1951-tól D.W. Breck is eredménye
sen részt vett. Szerencsésnek nevezhető, 
hogy ezekre a felfedezésekre egy modem 
nagyipari konszern saját kutatása keretén 
belül került sor, hiszen így nemcsak az ipa
ri méretű zeolitgyártás előfeltételei voltak 
kezdettől fogva adottak, hanem az alkalma
zástechnikával kapcsolatos technológiai inf
rastruktúra is rendelkezésre állt és a marke
tingre vonatkozó, a profitorientáltság által is 
ösztönzött elképzelésekben sem volt hiány. 
Érthető tehát, hogy rövid néhány éven belül 
a szintetikus zeolitok, elsősorban az un. A- 
zeolit és a faujasit-szerkezetű X-zeolit, ad- 
szorbensként és ioncserélőként széleskörű 
ipari alkalmazásra találtak.

Ekkor Rabó Gyula Magyarországon már 
eredményes szakmai karriert futott be. Egye
temi tanulmányait 1946-ban fejezte be a Bu-

derítésére tett erőfeszítéseit. A vizsgálatok 
elvezethetnek a növények betegség-ellenál
lóképességének jobb megértéséhez.

Az előadás jól illusztrálta azokat a nehézsé
geket és buktatókat, melyek a kutatóra várnak 
egy bomlékony kismolekula biokémiai szere
pének felderítése közben, és szépen példázta 
egy ilyen komplex rendszer vizsgálata során a 
statisztikai módszerekkel jól alátámasztott 
nagyszámú alapos mérés fontosságát.

Kóczán György

(Az előadások kivonatai és a Bruckner ter
mi előadások programja olvasható az MTA 
Kémiai Osztály, Szerves és Biomolekuláris 
Kémiai bizottság honlapján a következő 
web oldalon: http://www.kfki.hu/~chemin- 
fo/osztalv/bizott/hruckner/bruckner.htmlí

dapesti Műszaki Egyetemen, ahol 1949-ben 
doktori címet is szerzett. A majdnem legen
dásnak nevezhető Varga professzor tanítvá
nyaként már korán kapcsolatba került a kő
olajkémiával, és 1951-től helyettes igazgató
ként dolgozott a Nagynyomású Kutató Inté
zetben, amelynek fő profilja a kőolaj-feldol
gozás és a petrolkémia volt. Eredményes 
munkáját azt is bizonyítja, hogy 1953-ban a 
kőolajkémiával kapcsolatos felfedezéseiért 
Kossuth-díjat kapott. A körülmények szeren
csés alakulásának tekinthető, hogy az előadó 
a kőolajkémia és katalízis területén járatos, 
invenciózus fiatal kutatóként 1957-ben a 
zeolitkutatás akkori szellemi és gyakorlati 
fellegvárába, az Union Carbide kutatórészle
gébe került, mint az ott újonnan felállított ka
talízis kutatócsoport vezetője. Felismerve a 
persze csak utólagosan kézenfekvőnek látszó 
lehetőséget, hogy az új munkahelyén koráb
ban kifejlesztett, tulajdonságaiban és szerke
zeti felépítéseiben már jól ismert szintetikus 
kristályos zeolitok ugyanolyan jó, sőt még 
hatásosabb krakk-katalizátorok lehetnek, 
mint a kőolaj-feldolgozó iparban akkor már 
két évtizede alkalmazott alumínium-szilikát 
bázisú katalizátorok, Rabó Gyula első felada
taként a zeolitok krakk-katalizátorkénti alkal
mazhatóságát tanulmányozta.

Az előadás során Rabó Gyula bemutatta, 
alkalmanként kedves anekdotajellegű kité
résekkel és kiegészítésekkel „fűszerezve” 
az általa több mint négy évtizeden át foly
tatott kutatómunkát és saját hozzájárulását 
a zeolitkémiával kapcsolatos ismereteink
hez, valamint a munkahelyén vele együtt 
dolgozó kollégáinak főbb eredményeit.

A kőolajfrakciók krakkolásának terén az 
előadó vizsgálatai hamar sikeresnek bizo
nyultak. Nem minden zeolitot talált alkal
masnak, de az X-zeolittal már igen biztató 
eredményeket ért el. Mégis e zeolit termikus 
és hidrotermális stabilitása nem volt megfele
lő a gyakorlatban alkalmazható katalizátorok 
előállítására. A zeolitrács Si/Al aránya és a 
kristályszerkezet stabilitása és aciditása kö-
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zötti összefüggéseket elméleti meggondolá
sok alapján felismerve Rabó Gyula D.W. 
Breck-kel együtt célirányosan kifejlesztette 
az X-zeolit alumínium-tartalmának csökken
tése révén egy megfelelő tulajdonságokkal 
rendelkező zeolit-módosulat előállítási eljá
rását. Ennek az Y jelölésű szintetikus zeolit- 
nak krakk-katalizátor aktív komponenseként 
való alkalmazásával az akkor a kőolaj-fino
mítókban működő eljárások gazdasági és 
technológiai paramétereit, azaz elsősorban a 
benzinhozamot és a reakció-hőmérsékletet, 
igen jelentős, sőt szenzációsnak nevezhető 
mértékben lehetett javítani. Ennek ellenére 
először a nagy amerikai olajtársaságok majd
nem kivétel nélkül úgyszólván semmi hajlan
dóságot nem mutattak ezen új technológia 
befogadására, sőt érdeklődésüket sem keltet
te fel ez a „csoda-katalizátor”. A Rabó Gyula 
által felkeresett kb. 10 nagyvállalat közül vé
gül csak egy, a Union Oil of Califomia, is
merte fel az új felfedezésekben rejlő lehető
ségeket és elsőként állt át a krakkbenzin ter
melésében a zeolitos technológiára. Amikor 
igen hamar a Union Oil of Califomia finomí
tóiban az új technológia fényesen igazolta az 
új eljáráshoz fűzött reményeket, természete
sen a többi amerikai olajvállalat rövid időn 
belül követte, sőt egy évtizeden belül gyakor
latilag az egész világ kőolaj-finomítóiban át
álltak erre az eljárásra. Rabó Gyula ezen ér
dekes tapasztalatait meghallgatva egy kis ke
let-európai ország kutatója talán némi meg-

Az MTA Kémiai Kutatóközpont, Izotóp- 
és Felületkémiai Intézete a bécsi 
International Atomié Energy Agency köz
reműködésével a fenti címmel rendezett 
előadónapot. Az előadónap célja olyan víz- 
tisztítási eljárás bemutatása volt, amely az 
ivóvizekben és szennyvizekben előforduló, 
hagyományos biológiai módszerekkel 
nem, vagy csak kis hatékonysággal lebont
ható kémiai szennyeződések, például aro-

7. Magnézium Szimpózium
(Siófok, 2001. jún ius 7-9.)

A Szimpóziumot a Magyar Magnézium 
Társaság rendezte, mint a Magyar Kémiku
sok Egyesületének és a Nemzetközi Mag
nézium Társaság (SDRM, Párizs) tagja.

A Szimpóziumon a magyar résztvevők 
mellett lengyel, jugoszláv és romániai ku
tatók is bemutatták összesen 29 dolgozatu
kat, amelyből 21 előadásként és 8 poszter
ként szerepelt. Egy kiállítónk is volt, a 
BiYo-Product cég, mely a bemutatott mag- 
néziumos és egyéb gyógyhatású termékeit 
a Szimpózium résztvevői között osztotta 
szét. A Szimpóziumról „Program és össze-

elégedéssel nyugtázhatná, hogy az élenjáró 
amerikai ipar 90 %-ának az új elgondoláso
kat felismerő képessége vagy befogadó haj
landósága sem olyan, ahogy szerinte saját or
szágában lennie kellene. Ugyanakkor elgon
dolkoztató számára, hogy ilyen arányok mel
lett csak 10 % annak az esélye, hogy országa 
egyetlen kőolaj vállalatának az innovációra 
való készsége azonos a Union Oil of 
Califomia-éval.

Rabó Gyula előadásában kitért a 
zeolitkristályokon belül lejátszódó kataliti
kus átalakulások elméleti hátterére is, azaz 
a kristályszerkezet egyes elemeinek a ké
miai reakciókra kifejtett hatásának jellegé
re és mechanizmusára. Szemléletesen fel
vázolta a zeolitok pórusterében uralkodó 
sajátos viszonyokat. Bemutatta továbbá sa
ját úttörő munkáját, egyebek közt a szokat
lan oxidációs állapotú fémionok zeoli- 
tokon belüli stabilizációjáról, szervetlen 
ionkötésű sómolekuláknak a zeolitpóru- 
sokban való okkluziójáról és a zeolitok 
aciditásának jellegéről, a katalitikusán ak
tív centrumok természetéről.

Minderre részletesen kitérni sajnos nem 
lehet, mert ez a recenzió keretét meghalad
ja. Viszont mindenképpen még említésre 
méltó az előadás befejező részében a kőolaj
feldolgozásban központi szerepet betöltő, 
zeolitbázisú katalizátorok alkalmazásán ala
puló FCC és hidrokrakk eljárásokról ismer
tetett néhány szinte lélegzetelállító termelé-

mások eltávolítására is alkalmas.
A rendezvény bevezető előadásai az ioni

záló sugárzások és az iparban elterjedt sugár
források jellemzői vei, a besugárzásos tisztítá
si eljárások nemzetközi helyzetével, valamint 
két nagy vízszerző és vízszennyező iparág
ban, a textil- és papíriparban keletkező 
szennyvizek tulajdonságaival foglalkoztak. 
Ezt követően a téma egyik legjobb szakértő
je, dr. Peter Gehringer, az Austrian Research

foglalók” címmel 64 oldalas könyv jelent 
meg Kiss A. Sándor szerkesztésében, ma
gyar és angol nyelven.

A Szimpóziumot Kiss A. Sándor elnök 
„A tudomány nem ismer határokat” mottó- 
jú beköszöntő beszédével nyitotta meg. 
Ebben ismertette a magyar magnéziumos 
tudományos cikkek számának alakulását, a 
hatvanas évekhez képest a kilencvenes 
évekre való megháromszorozódását. Be
mutatta, hogy a magnézium kiegészítésben 
részesült egyéneknél (151 fő) az influenzás 
betegségük esetén szövődmény csak 15%-

si és gazdaságossági adat. Világszerte az 
FCC üzemekben naponta legalább kb. 1 
millió tonna kőolaj kerül feldolgozásra, to
vábbi 200  ezer tonna a hidrokrakkolás útján. 
Ehhez csak az FCC üzemekben évi 360 000 
tonna katalizátor, vagyis kb. 70 000 tonna 
Y-zeolit szükséges, minthogy az FCC kata
lizátorok zeolittartalma átlagban kb. 2 0  %- 
ot tesz ki. A krakk-katalizátorok amorf alu- 
mínium-szilikát alapú aktív komponensé
nek Y-zeolittal való helyettesítésével elért 
benzinhozam növekedéséből számolható 
kumulatív haszon az átállás kezdete óta el
telt kb. 40 év alatt „asztronómiai”, számsze
rűen 1 000 milliárd USD nagyságrendű, va
gyis - még nagyobb számmal kifejezve - 
majdnem 300 ezer milliárd Ft-ot tesz ki.

Amennyire bámulatosak ezek a számok, 
az előadó egy másik érdeme - és ez nem 
expressis verbis az előadásban hangzott el, 
hanem e sorok írójának véleményét tükrözi 
- nem kevésbé kimagasló, nevezetesen az, 
hogy a 40 évvel ezelőtti felfedezésével a 
zeolitkémiának egy új fejezetét nyitotta 
meg, nevezetesen a zeolitkatalízisét, vagy 
tágabb értelemben a kristályon belüli kém
iáét. Rabó Gyula indította el az ezen a terü
leten azóta jelentőségében és elterjedtségé
ben lavinaszerűen megindult, számtalan 
tudományosan és gazdaságilag jelentős 
eredményt hozó kutatást.

Beyer Hermann K.

Center siebersdorfi laboratóriumának 
kutatója részletesen ismertette az ionizáló su
gárzással történő víztisztítás során lejátszódó 
sugárkémiai folyamatokat, az így elérhető 
tisztítási hatásfokot, valamint kitért a mód
szer alkalmazásával kapcsolatosan figyelem
be veendő EU előírásokra és irányelvekre.

Az előadások végeztével a résztvevők 
megtekinthették az Izotóp- és Felületkémi
ai Intézet Sugárhatáskémiai Osztályán mű
ködő, elsősorban az impulzusradiolízis ku
tatásokban használt 4 MeV-es elektron- 
gyorsítós laboratóriumot.

Kovács András

nál alakult ki és ezek lefolyása is enyhe 
volt, míg a kontroll (203 fő, akik magnézi
um-kiegészítést nem kaptak) egyének 
63%-ánál lépett fel szövődmény, amelyből 
10% súlyos, tüdőgyulladásos volt.

A Szimpóziumon az előadásokat nem 
szekciókba csoportosítva, hanem vegyesen 
mutatták be, amivel az volt a cél, hogy a 
szakemberek más területekről is tájékozta
tást kapjanak.

Fornádi Annamária a magnéziumos te
rápia pszichiátriai jelentőségéről tartott ér
dekes előadást.

Kiss Zoltán és munkatársa elsősorban a 
magnézium kardiológiai szerepét mutatták 
be, de kitértek egyéb vonatkozásaira is. Fel-

Előadónap „Szennyvizek környezetkárosító kom ponenseinek  
lebontása ionizáló sugárzássa l” témakörben
(2001. május 15.)
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hívták a figyelmet arra, hogy az orvos- és 
biológusképzésben, az egyetemi oktatásban 
a magnézium jelentősége alig kap nyilvá
nosságot. Javasolták, hogy az illetékes 
egyetemek dékánjainak küldjenek olyan irá
nyú megkeresést, hogy a magnézium bioló
giai, biokémiai jelentőségét, ha nem is egy 
szemeszteren át, de legalább néhány órai 
terjedelemben, az oktatásba iktassák be.

Kastori Rudolféi munkatársai a Vajdaság 
talajainak és az azon termesztett növények 
jó magnézium-ellátottságáról számoltak be.

Balogh István és munkatársai arra hívták 
fel a figyelmet, hogy elsősorban a savanyú 
talajon óvatosan kell kezelni a magnéziu- 
mos trágyázást, nehogy az utóbbi időben 
csökkent NPK trágyázás miatt a tápanyag- 
egyensúly megbomoljon. Továbbra is a ta
lajvizsgálat alapján szükséges trágyázni.

Bállá Árpád a magnézium-malát kedve
ző hatását mutatta be sportiskolások sport
teljesítményére és testük fejlődésére.

Bálványos István és munkatársai szövet
tenyészetben vizsgálták a magnéziumnak 
az Atropa belladonna kultúrák növekedé
sét és alkaloidtartalmát fokozó hatását.

Biesiada Ana, az Urtica dioica levelek 
klorofilltartalmát vizsgálta magnéziumos 
és nitrogénes trágyázás esetében. A mag
nézium kiegészítés minden esetben kedve
ző volt.

Bíróné Oncsik Mária a radiocézium el
oszlását mutatta be a talaj és a levéltrágyá
zás függvényében paradicsom növényeken.

Császma Ivett és munkatársai az egészsé
ges és az Alzheimer-kóros betegek agyában 
hasonlította össze a magnéziumtartalmat és 
annak eloszlását az egyes agyrészekben.

Kiss A. Sándor és Galbács Zoltán arról 
számoltak be, hogy a kukorica csíranövé
nyeknél a magnézium a koleoptilok növe
kedését csak fényben serkentette, míg sö
tétben nem. Ezt a fitokróm-rendszer aktivi
tással hozták összefüggésbe.

Kiss A. Sándor, László Imre és munka
társai a növényi tumoroknál a deutérium
koncentráció csökkenésének és a magnézi
umos kiegészítésnek növekedést gátló ha
tását és a hatásmechanizmust ismertették.

Kiss A. Sándor, Stefanovits-Bányai Éva 
és munkatársai különböző országokból, és 
így más talaj- és klímaviszonyok között 
termett Triticum monococcum búzasze
mek ásványi összetételéről tájékoztattak. 
Jelentős különbségeket mértek.

Kiss A. Sándor és Tóth Erzsébet a mag- 
nézium-malátos kezelés kedvező hatását 
igazolták alkoholos májcirrhozis esetében 
a máj enzimek aktivitására.

Kovácsné-Gaál Katalin és munkatársai 
a magnéziumadagolás kedvező hatását 
mutatták be tojó tyúkok tojásának feti- 
litására, az embrió fejlődésére.

Kuti Vilma és munkatársa a fertőző és 
nem fertőző betegségek kölcsönhatásában 
a magnézium kedvező szerepét bizonyítot
ták több száz egyén esetén.

Labádi Imre és munkatársai az alumíni
um-komplexek hatását vizsgálták a gluta- 
min-szintetáz enzimre és a magnéziumnak 
az alumínium aktivitást csökkentő voltának 
ellensúlyozását a magnézium-kezeléssel.

Marsi Enikő és munkatársa a magnézi
um biológiai jelentőségével foglalkoztak 
számos irodalmi adat felhasználásával.

Pásztor Mónika és munkatársai a magné
ziumos rágótabletta gyártása során felmerült 
problémákat és azok megoldását ismertették.

Popovic Alexandra és munkatársa a 
magnézium és a mikroelemek összefüggé
seit tárgyalták a növénytermesztés során.

Then Mária és munkatársai a 
Chelidonium május növény egyes részei
ben található magnézium és mikroelemek 
eloszlását mutatták be.

Stefanovits-Bányai Éva és munkatársai a 
Ginko biloba fa leveleinek, mint a gyökfogó 
tea nyersanyagának ásványi, szabadgyök és

KÖVETKEZŐ SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Hajós Gyöngyi-Idei Miklós: Elektrofo- 
retikus és elektrokromatográfiás módsze
rek fejlődése és alkalmazási lehetőségei I. 
Klasszikus módszerek

KÉMIAI ÉS VEGYIPARI 
TARTALMÁBÓL_______

Magyar Kémiai Folyóirat

(107. évfolyam, 6 . szám, 2001. június) 
Mátyus Edit, Fodor Tamásné és Jákli 

Antal: A folyadékkristály-kutatás új irány
vonala: banán alakú folyadékkristályok 
(Összefoglaló közlemény)

Drucker Tamás és Bóta Attila:

Vigh László: Tervezési módszerek techno
lógiák káros anyag kibocsátásának csök
kentésére
Sawinsky János - Simándi Béla - Deák

TÁRGYÚ LAPOK

Liposzómák kisszögű röntgenszórásának 
szimulációja gömbszimmetrikus modellel 

Szabadka Ödön, Varga Erzsébet és Nagy 
Lívia: A fém-gyanta-kelátok képződési ál
landóinak meghatározására szolgáló mód
szerek áttekintése

Domonkos László és Liszi János: Gyen
ge elektrolitok termodiffúziója: Normál

antioxidáns elemzési adatait ismertették.
Takácsné-Hájos Mária és munkatársai 

két dolgozatuk egyikében a paradicsom
mal, a másikban a céklarépával folytatott 
magnéziumos levéltrágyázási kísérletek 
kedvező, termést és minőséget fokozó ha
tását észlelték. A cékla festékanyagának 
mennyisége fokozódott, ami mint élelmi
szerfesték esetében minőség meghatározó.

Taubert Lídia és munkatársai a magnézi
um-karbonát kristályszerkezetéről és a fe
lületi aktivitásuk különbözőségéről szá
moltak be.

Tóth Péter és munkatársai a terhességi 
magnéziumos kiegészítésű terápiával elért 
eredményeiket ismertették, új megvilágí
tásban.

Terhe István és munkatársai a zöldségfé
lék nagy magnéziumigénye miatt magnézi
umos trágyázás szükségességét tárgyalták.

ZávaczJá Zoltán és munkatársai az 
idiopathiás férfi infeitilitás magnéziumos ke
zelésével szerzett tapasztalatokat ismertették.

Máthé János és munkatársa a fenil-buta- 
zon okozta, nem kívánatos szérum-karbamid 
növekedést magnézium adagolással védte ki.

A Szimpózium minden előadását a meg
adott időkeretet túllépő hozzászólás és kér- 
désözön követte.

A Szimpózium végén a résztvevők fel
kérték az elnököt, hogy az illetékes egyete
mek dékánjaihoz juttassák el azt a határo
zati javaslatot, hogy az egyetemek biológi
ai, biokémiai és orvosi oktatásban a mag
nézium, legalább néhány órát felölelő is
mertetést nyerjen.

A szimpóziumi anyagok összefoglalóit a 
Magnesium Research, nemzetközi magné
ziumos szakfolyóirat, közlésre átveszi.

A Szimpóziumot nemcsak szakmailag, 
hanem elhelyezési szempontból is jól sike
rültnek minősítették a résztvevők.

Kiss A. Sándor

András: A  tartózkodási idő eloszlás méré
se és matematikai modellezése 
Haszpra László - Bartha Zoltán: A bioszfé
ra és a légkör közötti szénhidrogén csere 
Magyarországon (e számunkból kimaradt) 
Mátyus Péter - Sólyom Sándor: Bioaktív 
heterociklusok kutatása

karbonsavak Soret-koefficiensének meg
határozása vizes oldatban II.

Mika László, Sümegi László, László- 
Hedvig Zsuzsa és Tüdős Ferenc: A 
hidrogén-peroxid-bomlás kinetikai vizsgá
lata «ek-butanolban, és ízek-butanolban 
1,3-butadién jelenlétében 

Kémiai közlemények 
Kémiai tárgyú Ph.D.-tézisek 
Mohammedné Ziegler Ildikó: 

Kalix[4]arén-származékok szelektív komp
lexképzésének spektroszkópiai vizsgálata
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Péter Mária: Aminocsoportot tartalma
zó vegyületek királis megkülönböztetése 

Sztáray Bálint: Fémorganikus vegyüle
tek ionizált állapotai és bomlása 

Balázs László: Likoricidin-analogonok 
szintézise

Műanyag és Gumi

(38. évfolyam, 7. szám, 2001. július)
Dr. Szabó Ferenc: Magyarország mű

anyagipara
Wappel Kálmán: Műanyag-feldolgozás 

Magyarországon
Dr. Marossy Kálmán: Lágyított PVC de- 

polarizációs vizsgálata 
Belina Gábor; Menyhárd Alfréd; Juhász 

Péter; dr. Belina Károly: Gócképzők haté
konysága különböző szerkezetű polipropi
lénekben

Vadász Sándor; Juhász Péter; dr. Belina 
Károly: Propilén—olefin random
kopolimerek olvadási és kristályosodási 
jellemzői

Ferri, Dino; Lomellini, Paulo: Reológia

alkalmazása egy ipari polimerkutató köz
pontban

Magyar Vegyipar

(11. évfolyam, 6-7. szám, 2001. június-július) 
CEFIC közgyűlés 
Az elnökség üléséről 
Üzlet -  Tudomány -  Érdekképviselet 
Jelen voltunk
A Pannonplast Rt. jelenlegi kihívásai és 

lehetőségei
TAIEX/COLIPA szeminárium 
Vegyipar és társadalom 
Hírek a vegyiparból
A 21. század első Irinyi versenyéről. Ké

miaóra másképpen
Ötletekre, képzett agyakra lesz szükség 
Sajtóvisszhang

Olaj Szappan Kozmetika

(50. évfolyam, 3. szám, 2001. május-június) 
Decsi Tamás, Csábi György, Török Kata

lin, Erhardt Éva, Minda Hajnalka, Butus Ist

ván, Molnár Szilárd, Molnár Dénes: A linol- 
sav metabolizmusának zavarai a gyermekko
ri elhízás metabolikus szövődményei között.

Kretz Alois: Vitaminok a kozmetiku
mokban

Sövényi Endre: Az olajnövényeket is ká
rosító dohányfojt szádor (Orobanche 
ramosa L.) elleni védekezés módszerei

Boyxen, Norbert: A gyöngyházfények új 
generációja. Új oleokémiai alapú opálosító 
anyagok

Domokos János, Kiss Béla: A nim nö
vény (Azadirachta indica A. Juss.) és olaja 
használata a kozmetikában, a gyógyászat
ban és növényvédelemben

Héthelyi B. Éva: Az oxidativ stressz és 
prevenciója

Egyházi Anita, Réczey Istvánná, Simándi 
Béla: Szuperkritikus oldószerek alkalma
zása a lignocellulózok hasznosításában

Doleschall Fruzsina: Szakirodalmi 
szemle

Vitéz Ferenc: Szabadalmi szemle
Kiss Béla: Korszerű recepturák

S. E.

SjanCe... SyewCe... S^emCe...

Európai Kutatási Térség (ÉRA)

Az Európai Bizottság május végén 17,5 
MrdEuro-s alapot hozott létre a 2002- 
2006. évi Kutatási és Fejlesztési Keret- 
programra és megállapodásra jutott öt új 
kutatási programról is. Az új keretprogram 
az ÉRA egyik pillére lesz. Az új program 
azt is jelzi, hogy az együttműködési pro
jektek nagyobbak és hosszabb időtartamú
ak lesznek, mint ahogyan azt az előző, 5. 
Kutatási keretprogramban (1998-2002) 
meghatározta. A 17,5 MrdEuro-s kiadások 
zöme 2002-2006 között hét fő területre 
összpontosul:
-  genomkutatás és biotechnológia (2 Mrd),
-  információs technológia (3,6 Mrd),

-  nanotechnológiák, intelligens anyagok 
és új termelési eljárások (1,3 Mrd), aero- 
nautika és űrkutatás (1 Mrd),

-  élelmiszer biztonság és egészség kocká
zat (0,6 Mrd), megvalósítható fejlődés 
és globális változás (1,7 Mrd),

-  európai tudás-alapú társadalom (0,2 Mrd). 
A Bizottság legalább három tagállam

együttműködésére számít a nagyobb és 
hosszú-távú projektekben. (Forrás: Euro
pean Chemical News, 4-10 June 2001. p. 5.)

A hatodik európai környezetvédelmi 
akcióprogram (6EAP)

Az Európai Környezetvédelmi Tanács által 
elfogadott akcióprogram fő prioritásai a

klímaváltozás, és biodiverzitás, az egész
ség és a környezet, a megvalósítható forrás 
hasznosítás, valamint hulladék gazdálko
dás. (Forrás: European Chemical News, 
18-24 June 2001. p. 7.)

Csomagolási díj Kaliforniában

A 2006-tól alkalmazandó, előkészítés alat
ti törvény “szennyezés megelőző” adót ró 
olyan termékek gyártóira, amelyeket kis 
(2005 előtt 50% alatti) recirkulációs ará
nyú műanyagokba csomagolnak. A kalifor
niaiak 1999-ben több mint 3 Mt műanya
got dobtak ki, az összes szilárd hulladék 
12%-át. (Forrás: Chemical Week, May 
30/June 6 , 2001)

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

GROUP

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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SjemCe... SjentCe... Sietnie...

Üzemanyag minőség szigorítás az 
EU-ban

Az új EU2005 üzemanyag direktíva áprili
si tervezete szerint 2005-től kötelező lesz az 
50 ppm-es mellett a 10 ppm-es kéntartalmú 
üzemanyag (motorbenzin és dízel gázolaj) 
forgalmazásának megkezdése is és 2011 -tői 
kizárólagos forgalmazása. A jelenlegi elő
írás motorbenzinekre 150, dízel gázolajra 
350 ppm-es plafont állapít meg. További 
szigorítás, hogy a motorbenzinek aromás
tartalma a mostani 42% helyett 35%-ban 
lesz maximálva. A szigorítások további ter
heket rónak a kőolaj-finomítókra.

Ultimátum a szakmai folyóiratokhoz

Forrong a tudományos publikációs világ. Az 
egész tavaly ősszel kezdődött, amikor a ma
gát Public Library of Science (PLOS - Nyil
vános Tudományos Könyvtárinak nevező 
amerikai csoport tagjai elektronikus levelet 
tettek közzé, amelyben felszólították a tudo
mányos kiadókat, hogy a közlést követő hat 
hónapon belül valamennyi közleményüket 
teljes teijedelmükban, térítésmentesen adják 
át nyilvános online archívumok részére. 
Hogy követelésüknek súlyt adjanak, a nem 
teljesítő kiadókat 20 0 1 . szeptemberétől boj
kottal fenyegették meg, ami kiterjedne a tu
dományos anyagok beküldésére, a cikkek 
előzetes szakvéleményezésére, a szerkesztés
re és az előfizetésre is. Április közepéig 138 
ország több mint 15 ezer tudósa csatlakozott 
a felhíváshoz, köztük Nobel-díjasok is.

A kezdeményezés nem teljesen új ötleten 
alapszik, hiszen például a PubMed már le
hetővé teszi 4 300 biogyógyászati folyóirat 
absztraktjainak ingyenes megtekintését és 
linket biztosít a folyóiratok Web-helyeire is. 
Egy másik rendszer, a HighWirePress 250 
több tudományterületet érintő folyóiratra ki- 
teijedősen ezt üzleti alapon csinálja, és leg
több folyóiratának olvasása díjköteles.

A kezdeményezők szerint az ingyenes 
virtuális könyvtárra a tudományos szabad
ság érdekében van szükség, el kell érni, 
hogy a tudományra semmilyen üzleti nyo
más ne nehezedjen, és ösztönözni kell a 
kutatásokat és a kreativitást. Az ellenzők 
attól tartanak, hogy e lépés megsemmisíte
né a sok helyütt a lapok profitjából élő 
szakmai szervezetek anyagi bázisát is, 
csökkentené az információ megbízhatósá
gát (hiszen pl. elektronikus formában a gö
rög mikron helyett latin mili jelenhet meg).

Igaz ugyan, hogy általában a folyóiratok 
a szerzőiktől függenek, de a karrietjük ele
jén álló kutatók nem nélkülözhetik a nagy

nevű lapokban (Natúré, Science stb.) törté
nő publikálást. Csak néhány tudományos 
folyóirat, köztük a Proceedings of the 
National Academy of Sciences és a British 
Journal támogatja az elképzelést, az igazán 
nagy lapok tartózkodóak. Ma a tudományos 
lapok ugyanis a (gyorsan emelkedő) előfi
zetési díjból, a hirdetési bevételekből és a 
reprint kiadványokból jelentős bevételekre 
tesznek szert. (Ez utóbbit az MKL is érzé
kelhette, amikor egy nagy idézettségű szak
lap egyik közleményének magyar fordítás
ban történő egyszeri közzétételéért közel 
100 ezer forintot kért.) Ha reprint bevétele
ik megszűnnek, arra kényszerülnek, hogy 
egyéb bevételeiket bővítsék. Elképzelhető 
az is, hogy a szerzőknek kell fizetniük a 
megjelentetésért, hiszen ez a publikálási díj 
kutatási költségeiknek csak elenyésző részét 
tenné ki. A megjelentetés költségeihez a 
könyvtárak is hozzájárulhatnak. A bojkott 
alternatív folyóiratok megjelenéséhez is ve
zethet (erre Európában a matematikai tudo
mányok terén már vannak példák). Végső 
soron minden a publikáló szerzőkön múlik. 
(Forrás: Scientific American, April 2001)

Vegyészmérnöki fizetések az USA- 
ban és Németországban 2000-ben

Általában nőtt a vegyészmérnökök iránti ke
reslet mindkét országban: az USA-ban a 
képzett és gyakorlatot szerzett vegyészmér
nököket keresik, a német vegyipar országha
tárokon kívüli expanziója igényli a szakem
bereket. A felmérések szerint a vegyészmér
nöki fizetések mindkét országban 3 %-kal 
növekedtek, és az USA-ban éves szinten 82 
444 USD-re. A kezdő fizetések ennél na
gyobb mértékben nőttek, BS fokozatúakra 
48 890 (+4,2%), MS fokozatúakra 54 473 
(+4,6%) és PhD fokozatúakra 68  161 
(+1,2%) USD/év értéket értek el. A német 
mérnöki kezdő fizetések a 70-90 ezer DM 
(32-41 ezer USD) intervallumban változnak. 
A mérnökök megtartása érdekében nagy 
arányban alkalmaznak bonusz programokat, 
és munkahelyi könnyítéseket (rugalmas 
munkaidő, laza öltözködési szabályok stb.) 
A fizetések nagyságát növeli a végzettség, a 
felelősség és a gyakorlat, a társaság mérete 
és befolyásolja a munkahely földrajzi elhe
lyezkedése. A www.nesnet.com/salarv.asp. 
címen az USA-ban felvilágosítást kérhetnek 
arról, hogy e paraméterek alapján milyen fi
zetésre számíthatnak az érdeklődők, a 
Salarv.Expert.com pedig más országokra 
(így Magyarországra) is megadja az infor
mációt. (Forrás: Chemical Engineering, 
January 2001, p. 101.)

... és a KSH szerinti hazai 
vegyipari bérek

A KSH adatai szerint 2001. márciusban a 
nemzetgazdaságban foglalkoztatottak havi 
bruttó átlagkeresete 95 117 forint volt, a 
legjobban fizet a pénzügyi szektor (212  
652 Ft), amit a vegyipar követ (132 788 
Ft), vagyis a vegyipar tartja 1999. évi he
lyezését. A vegyipari keresetek növekedési 
üteme 1999-től mostanáig azonban elma
rad nemcsak a pénzügyi szektorétól, ha
nem a nemzetgazdasági átlagétól is [vö. 
Magy. Kém. Lapja, 55, 383 (2000)]. A 
vegyipar 79 800 főt foglalkoztat, ami az 
egy évvel korábbinak 99,6%-a, a létszám 
stabilizálódni látszik. A vegyiparnak a fel
dolgozóiparban betöltött részaránya 2 0 0 0 - 
ben tovább csökkent 15,2 %-ra (az egy év
vel korábbi 16,9%-ról), ezzel együtt erőtel
jesen nőtt a gépipar részaránya (42,6%-ra 
37,3%-ról). (Forrás: www.ksh.hui

A meggyőzés tudománya

R.B. Cialdini filozófia professzor (Arizonai 
Állami Egyetem, USA) megfigyelése sze
rint hat olyan emberi magatartás (gyenge
ség) van, amelyet a politikusok, az eladók, 
vagy barátok és családtagok a meggyőzé
sünk érdekében felhasználhatnak, ezek a 
viszonzási hajlandóság, az következetes
ség, a mások általi szociális megerősítés, a 
szeretet (vonzódás), a tekintély tisztelete, és 
a szűkösség (hiány) érzése. Hajlamosak va
gyunk arra, hogy az apróbb ajándékkal kí
sért megkeresésekre viszonzásképp pozitív 
választ adjunk, ami a felmérések szerint se
gítheti egyes gyógyszerek fogadtatásának 
megkönnyítését és forgalmának növelését. 
Igyekszünk következetesnek mutatkozni, 
(kicsikart) ígéreteinket megtartani, és a sza
bályokat követni. Ha azt látjuk, hogy töb
ben is azonos dolgot tesznek, ezt gyakran 
megerősítésnek, bátorításnak tekintjük ar
ra, hogy mi is ugyanazt cselekedjük. A 
meggyőzést segíti az “eladó” iránti szimpá
tia, szeretet (vonzódás), a vele való hason
lóság érzése. Könnyebben megadjuk ma
gunkat a tekintélyt sugárzó (pl. öltönyös, 
nyakkendős) emberek érveinek. A szűkös
ség hangsúlyozása bizonyosan fellendítheti 
egyes árucikkek forgalmát. A fegyvertár 
elemei kultúránként eltérő mértékben hat
nak, így az amerikaiak “gyengesége” a vi
szonzási hajlandóság, a kínaiaké a tekin
télytisztelet, a spanyoloké a szimpátiaérzés, 
a németekp pedig a következetesség (sza
bálytisztelet). (Forrás: Scientific American, 
February 2001. p. 62.)
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Egy sikeres hazai EU támogatás 
pályázó

A GEONARDO Kft.-1 az EU-ban a legsike
resebb hazai pályázóként tartják számon, 
eddig öt alkalommal nyert önállóan, vagy 
partnerként környezetvédelmi, területfej
lesztési témában, 8 pályázati anyaga van 
elbírálás alatt és további 18-at készít elő. 
(Forrás: www.geonardo.hu')

A szupravezető magnézium-diborid

Jun Akimitsu (Aoyama-Gakuin Egyetem, 
Tokio) ez év januári bejelentése szerint a 
fekete por alakú, kémiai reagensként hasz
nált magnézium-diborid 39 K alatt tökéle
tesen vezeti az áramot. Ugyan ez a hőmér
séklet sokkal kisebb, mint higany-bárium- 
kalcium-réz-oxid atmoszférikus nyomás 
mellett 138 K alatti szupravezetési tarto
mánya, a kutatók érdeklődését a bejelentés 
mégis felkeltette. Sajnos, a magnézium-di
borid viszonylag gyenge mágneses térben 
elveszti szupravezetését (ami pedig alkal
mazása mellett elkerülhetetlen), de a kuta
tók biztosak abban, hogy az ilyen problé
mákra megoldást találnak. (Forrás: Scien
tific American, June 2001, p. 14.)

Homogén töltésű kompressziós 
gyújtású motorok (HCCI) fejlesztése

A HCCI motor az autóipar következő nagy 
találmánya lehet a Gépjármű Mérnökök 
2001. évi Világkongresszusán (Detroit) ta
pasztaltak szerint. A benzinmotorok magas 
hőmérsékleten működnek, gyenge üzem- 
anyag-hatékonyságúak, ami a jelentős 
NOx- és CC>2 -kibocsátás oka. Ezzel szem
ben az üzemanyag hatékony dízel motorok 
nagy NOx- és korom-emissziót idéznek 
elő. A közvetlen befecskendezésű benzin
motorok (GDI - Mitsubishi Carisma) jobb 
üzemanyag gazdaságosságot mutatnak, de 
NOx- és szénhidrogén-emisszió szintjük 
nem sokkal alacsonyabb a hagyományos 
járműveknél. A HCCI motorokat a szikra- 
gyújtásos benzinmotorok és a kompresszi
ós gyújtású dízel motorok hibridjének lehet 
tekintetni. A HCCI motorban az üzem
anyag és levegő elegye a nyomás okozta 
öngyulladás után kis hőmérsékletű, egyen
letes égést idéz elő, ami jó üzemanyag ha
tékonysághoz, kis NOx emisszióhoz és ko
romképződéshez vezet. Megoldandó azon
ban még a HCCI motor terhelésfüggő sza
bályzása. Azt is tudomásul kell venni, hogy 
a HCCI motor - szegény elegyen működve 
- csupán kis és közepes terhelésekre alkal
mas, a nagyobb terheléshez dúsítani kell az 
elegyet, ami emeli az égési hőmérsékletet 
és megszüntetheti a környezetvédelmi 
előnyt. Ezért a HCCI égés duális üzemmó

dú motorokban használható, amelyekben 
nagyobb motor terhelésnél a rendszer át
kapcsol az öngyulladásos HCCI üzemmód
ról szikragyújtásra (a benzinmotorokban), 
vagy standard üzemanyag injektálásra (a 
dízel motorokban). A kutatómunkát az 
USA Energiaügyi Minisztériuma is finan
szírozza, abban többek között részt vesznek 
a Michigan-i Egyetem, a DaimlerChrysler, 
és a General Motors. (Forrás: Scientific 
American, June 2001. p. 75.)

Érme méretű belső égésű motor

A Kaliforniai Egyetemen (Berkeley) Car
los Femendez-Pello munkatársaival penny- 
méretű rotációs belső égésű motort szer
kesztett. A folyékony butánnal, vagy pro
pánnal működő minimotor négy watt elekt
romos teljesítményt nyújtott áprilisban. Fi
nomított, nagyobb teljesítményű változata 
felválthatja a hordozható eszközök (pl. lap
top) akkumulátorait és további méretcsök
kentése sem elképzelhetetlen. (Forrás: Sci
entific American, June 2001, p. 18.)

Kritizálják az EU Fehér Könyvét a 
vegyitermék politikáról

A KPMG konzultáns cég véleménye szerint 
a Fehér Könyv jelentősen alábecsüli a veg
yitermékek biztonsági tesztelésével járó 
költségeket, időigényt és nehézségeket. A 
mintegy 30 000 tesztelendő termék vizsgá
lati költségét az EU 2,1 MrdEuro-ra becsü
li, a KPMG szerint realisztikusabb becslés a 
8 MrdEuro. A tesztek kifejlesztéséhez és 
validálásához legalább öt év kell, ezért a Bi
zottság által elképzelt 2 0 1 2 . évi befejezés ir
reálisnak tűnik és még a 2 0 2 0 . is kihívást je
lentő határidő, mondja a KPMG. A Fehér 
Könyv ronthatja az európai vegyipar ver
senyképességét. A javasolt tesztelés a leg
szigorúbb és a legdrágább lesz a világon, 
ami arra késztetheti a globális cégeket, hogy 
új beruházásaiknak EU-n kívüli helyet ke
ressenek, és esetleg meglevő üzemeiket is 
áthelyezzék. Az európai exportáló cégek ne
héz helyzetbe kerülhetnek, ha az EU-n kívü
li vevőjük nem lesz hajlandó a tesztelési 
költséget megfizetni. Az engedélyezetlen 
anyagokat tartalmazó termékek (EU-n kí
vülről történő) importjának tiltása komoly 
kereskedelmi problémákat okozhat.

A CEFIC szerint a Fehér Könyvben jel
zett 30 000 termék bevizsgálása csak 50 év 
alatt lenne megvalósítható. Amennyiben az 
Európa Tanács nem régi javaslata szerint 
kiterjesztik az engedélyezési eljárást a 1 
t/év alatti mennyiségben gyártott termé
kekre is, akkor a vizsgálandó termékek 
száma 70 000-re és a költségek 20 
MrdEur-ra nőnek. A CEFIC azt szorgal

mazza, hogy az Európai Bizottság alkos
son munkacsoportot az érintett felekkel a 
politikai célok pragmatikus, és működő 
jogszabályokba foglalása érdekében.

(Forrás: European Chemical News, 4-10 
June 2001, p. 22.; 25 June-1 July 2001, p. 6 .)

Gyengül a vegyipari növekedés 
Európában

A CEFIC becslése szerint az európai vegy
ipar termelése a tavalyi 3,6%-kal és a ko
rábban gondolt 3,2%-kal szemben 2001- 
ben csak 2%-kal növekszik. A gyengülés 
hátterében a világkereskedelem és a gazda
sági tevékenység lelassulása (különösen az 
USA gazdaság kilátásai körüli bizonyta
lanság és az Euro dollárral szembeni lehet
séges felértékelése) áll. (Forrás: European 
Chemical News, 18-24 June 2001. p. 7.; 
Chemical Week, June 20, 2001, p. 6 .)

Ökohatékonysági elemzés 
a BASF-nél

A BASF az innovációval a megvalósítható 
fejlődést szolgálja, nemrégiben kidolgozott 
ökohatékonysági elemzésének az a célja, 
hogy költséghatékony, biztonságos és egy
szersmind környezetbarát termékeket állít
sanak elő. Az elemzés során a konkurens 
termékek minőségét figyelembe véve az 
ugyanarra a végeredményre vezető utakat 
vizsgálják a költségek és a környezeti hatá
sok szempontjából a termék teljes életcik
lusában. Példaként Neopor nevű lakás hő
szigetelő anyagukat említik, amely csak
nem tizedére csökkenti az épületek ener
giafogyasztását (megteremtve a német 
“három literes ház”, vagyis a 3 l/m^ olaj 
fogyasztású ház prototípusát a 100 km-en 3 
literes fogyasztású gépkocsi után). (Forrás: 
European Chemical News, 11-17 June 
2001. p. 5.)

Drasztikus intézkedések a BASF-nél

A gazdasági környezet romlása miatt a 
BASF radikális költségcsökkentő progra
mot jelentett be június második felében, 
amelynek részei a beruházási keret 2 0 %-os 
csökkentése a következő három évben, 10 
telephely és 14 üzem bezárása. (Forrás: 
European Chemical News, 25 June-1 July 
2001. p. 7.)

Új szervezeti rendszerben a BASF

Július eleje óta új szervezeti rendszerben 
működik a BASF: az eddigi országközpon
tokat 38 regionális és 10 globális egység



váltotta fel. Az új egységek az egyes üzlet
ágakra épülnek -  írta a Handelsblatt. A cég 
évente legalább 400 millió Euro megtaka
rítást vár az átszervezéstől. Erre szüksége 
is van, hiszen a magas nyersanyagárak, az 
európai és az amerikai gazdaság lassulása 
miatt a második negyedévben nem nő a 
társaság működési profitja, és világszerte 
24 telephely bezárását tervezi. Az átszer
vezés a magyarországi érdekeltségeket 
egyelőre nem érinti. (Forrás: Világgazda
ság, 2001. július 9. p. 6 .)

K+F 2001-ben

A Chemical Week felmérése szerint a vá
laszt adott vegyipari cégek 2000-ben 7,3%- 
kal. 11,6  MrdUSD-re növelték K+F kiadá
saikat, az eladásokra vetített K+F ráfordítá
sok azonban 10% körüli értékkel, 3,6%-ra 
csökkentek. A társaságok 2001-ben átlago
san 2,1 %-kal emelik a K+F összegét, ami az 
eladásokra vetített értéket 3,8%-ra tornássza 
fel. A beszámoló szerint a K+F döntéseket a 
rövid távú szemlélet vezérli; az új üzleti te
rületeken részaránya 25%-ra növekszik, a 
meglevő üzleteké 6 6 %-ra mérséklődik, az 
alapkutatások 9%-os részesedése pedig vál
tozatlan marad, A felmérésben szereplő cé
gek közül eladásai legnagyobb hányadát

költi K+F-re a Takeda (9,6%), a Bayer 
(7,4%), a Nippon Shokubai (7,3%) és az 
Akzo Nobel (6,1%), a K+F kiadásokat az 
előző évihez képest a legnagyobb mérték
ben a BASF (-15%), a Cytec Industrie (- 
9,3%) és a Solvay (-5,8%) csökkentik. (For
rás: Chemical Week, June 13, 2001. p. 24.)

A génkutatás üzleti hatásai

A génkutatás fejlődése elmossa a valaha 
különálló üzleti ágak (orvostudomány, 
gyógyszergyártás, mezőgazdaság, számí
tástechnika, energetika stb.) határait. Az 
összefonódásuk nyomán létrejövő élettu
dományi ipar újragondolt vállalati stratégi
át, óriási K+F ráfordításokat, összetett vál
lalatközi kapcsolatokat igényel. Az orvosi 
kutatás, amely az élő szervezetek vizsgála
tától (in vivő) a laboratóriumi kísérletek 
irányába (in vitro) haladt, ma már a számí
tógép adatbázis (in silico) használatával 
történő kutatás irányába mutat. Gyógyha
tású genetikailag módosított mezőgazdasá
gi és állati termékek megjelenésére számít
hatunk, elmosódhat a gyógyszer és az élel
miszer közti különbség, gabonaalapú (rák
ellenes) gyógyszerek terjedhetnek el, és 
előfordulhat, hogy kecskenyáj helyettesíti 
a gyógyszergyárat. A számítógépgyártók

(Compaq, IBM stb.) új gyártmányaikkal a 
genetikai kutatásokat, a gyógyszer felfede
zéseket támogatják, a gyógyszerészeti, 
biotechnológiai és mezőgazdasági tudomá
nyos adatbázisok egyesítését célozzák 
meg. A genomok módosításával javíthat
juk a növények energetikai hasznosítását, 
növelve pl. a belőlük előállítható alkohol 
mennyiségét.

Az összetett élettudomány ipar cégeinek 
optimális szerkezete még tisztázatlan. En
nek egyik oka, hogy az alkotó iparági üzle
tek jellemzői eltérőek, így pl. a mezőgaz
daság kisebb hasznot eredményez és cikli- 
kusabb is, mint a gyógyszeripar. Az élettu
dományi ipar sokkal gyorsabban és rugal
masabban kell, hogy reagáljon, mint a mai 
gyógyszeripar. Olyan egyesülési és vásár
lási stratégiát kell megvalósítani, amely 
megteremti az óriási K+F költségeket. Az 
óriásvállalatok mellett szükség lesz olyan 
kisebbekre, amelyek biztosítják a tudomá
nyos eredményekhez való hozzáférést, és 
csökkentik a nagy gazdasági kockázatot. E 
cégeknek nagy erőt kell fordítani a töme
gek megnyugtatására és a szabályozó aka
dályok tisztázására.(Forrás: J. Enriquez - 
R.A. Goldberg: Az élettudományi forrada
lom üzleti hatásai. Harvard Business man- 
ager, 2/2001, p. 57.)

Laborvezetők figyelmébe!
« и  Korszerűsíti laboratóriumi 

és vegyifülke-szellőzését?

Radiális ventilátor

Tetőventilátor

A korrózióálló SEAT műanyag 
radiális, tető- é s  csőventilátorok 
a legm agasabb igényeket is kielégítik:

Előnyök:
-  korrózió- é s  vegyszerállóság
-  alacsony zajszint
-  hosszú  élettartam
-  alacsony üzem elési költségek
-  normál é s  robbanásbiztos kivitel
-  egyszerű szerelés é s  karbantartás
-  ISO 9002 m inőségtanúsítvány

Alapanyag: üvegszálas polipropilén 
Hőállóság: -2 5  C-tól + 95 C-ig 
Referenciák: ELTE új épület, EGIS Rt., 
Veszprémi Vegyipari Egyetem
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Csőventilátor

Ár: Vegyifülkékhez alaptípus 
SEAT-20 normál kivitel: 99 600 F t+áfa 
R obbanásb iztos kivitel: 212 900 F t+áfa

Teljes áruválasztékunkról kérje részletes 
ismertetőnket!

Tharm o-Seat M agyar-Francia Kft.
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A kombinatorikus kémiai technikák 

térhódítása

A gyógyszeriparban kialakult nagy átbo
csátóképességű K+F szűrési technikák 
gyorsan terjednek a vegyipar más terüle
tein is. Ezeket a meglevő termékek - külö
nösen a katalizátorok - korszerűsítésére, 
és teljesen új vegyi termékek és anyagok 
előállítására használják. Alkalmazásuk a 
felfedezési szakaszban két évet rövidíthet 
a piacra vitelig eltelő általában tízéves 
időszakból. Emellett a siker valószínűsé
ge a felfedezési szakaszban az eddigi 2 0 - 
30%-ról 50% fölé emelkedik. Lehetővé 
teszik a kísérletenkénti munkaerő költség 
több, mint százszoros csökkentését.

Ma mintegy harminc cégnek van aktív 
kombinatorikus programja vegyi termékek
re és anyagokra. Az USA-ban a Kereske
delmi Minisztérium a Fejlett Technológia 
Program keretében három ilyen kutatást 
társfinanszíroz, a metallocén-katalizátor 
aktivátorok, az autó bevonatok és a hetero
gén katalizátorok kutatását. Több vegyi cég 
K+F partnerséget létesített három nagy 
kombinatorikus céggel, az Avantium-mal 
(Amszterdam), a HTE-vel (Heidelberg) és 
a Symyx-szel. Az első új termékek várható
an 2002-től jelennek meg. A vegyi cégek 
közül az Agfa, Albemarle, Applied Biosys- 
tems, BASF, Celanese, Ciba, Dow Chemi
cal, General Electric, Siemens, Unilever, 
UOP foglalkoznak a kombinatorikus kémi
ai technikák alkalmazásával. (Forrás: 
Chemical Week, July 18. p. 18.)

Az első gyakorlati szupervezető 
kábelek

A szupervezetés jelensége - vagyis az 
elektromos áram ellenállás nélküli vezeté
se - már mintegy kilencven éve ismert, de 
gyakorlati alkalmazását 75 éven keresztül 
akadályozta az a tény, hogy csupán 23K 
hőmérsékleten volt megvalósítható. 1986- 
tól a kerámia félvezetők felfedezésével az 
említett hőmérsékletet emelni lehetett, és 
ma már ismertek olyan kerámia szuperve
zetők, amelyek 77K, vagyis a nitrogén for
ráspontja feletti hőmérsékleteken működ
nek. Ezt pedig a viszonylag olcsó cseppfo
lyós nitrogénnel könnyen előállíthatják.

A törékeny kerámiából az American 
Superconductor a huzalt úgy állítja elő, hogy 
a megőrült kerámia szupervezetőt ezüst csö
vekbe tölti, a csöveket szalaggá hengerli, a 
szalagokat felmelegíti, majd ismét hengerli 
és felmelegíti a huzal előállításáig. A kész 
huzal eladási ára 200 USD/kA/m (a rézhuzal 
ennek a nyolcadába kerül).

E vezetékhálózatok fő előnye nem a vesz
teségcsökkentés, ami csupán 7%-os nagysá
gú, hanem az, hogy 2- 10-szer nagyobb ener
gia átvitelére képesek, mint az azonos vas
tagságú rézhuzal. Alkalmazásuk a növekvő 
városi igények kielégítésében különösen 
hasznos. Egy előrejelzés szerint a kereske
delmi forgalomba hozatalt követő tíz éven 
belül az ilyen szupervezető kábelek fogják 
lebonyolítani a földalatti áramátvitel 50%-át.

Az első demonstrációs célú szuperveze
tő kábelt Detroitban (400 m) és Koppenhá
gában (90 m) helyezték el. (Forrás: The 
Economist, July 14th 2001. p. 79.)

Ultrasonic - Ultrahangos gázolaj- 
kénmentesítés

A SulphCo Inc. szabadalmaztatott Ultra
sonic eljárása ultrahangot használ a gázolaj 
(LCO) kénmentesítésre. Az ultrahanghullá
mok 2 0 0  mikron alatti méretű buborékokat 
képeznek a kavitációs folyamatban, ame
lyek gyorsan kipukkannak. Ez erőteljes 
mikrokeverést hoz létre, a folyadékon belül 
nagy helyi nyomások és hőmérsékletek ke
letkeznek. A folyamat szabad gyökök és 
aktív oxigéntartalmú vegyületek (pl. H20 2- 
t) képződéséhez vezet. A mikroreakciókban 
a szén-kénkötések feltörése után oxidálód
nak a kénatomok, a vízből származó hidro
gén telíti az aromás gyűrűket, a szén-nitro
gén kötések felbontásával eltávolítják a nit
rogént. így az eljárás nem csupán a ként tá
volítja el, hanem javítja a termék minőségét 
is (paraffintartalmát, cetánindexét növeli).

A gyakorlatban az ultrahangos reaktor
ban szelektív oxidációban átalakítják a 
kénvegyületeket szulfolánokká, amiket ol
dószeres extrakcióval távolítanak el a szén- 
hidrogén áramból. A kísérletek során a 8 
500 ppm kéntartalmú könnyű gázolajból 
12 ppm-es kéntartalmú terméket állítottak 
elő. Az első kereskedelmi demonstrációs 
üzem 2001. közepén lép be a Sinclair Ód
nál (10 ezer barrel/nap), a Genova melletti 
Iplom finomító (független cég) pedig 11 
ezer barrel/nap kapacitású üzem létesítését 
tervezi. (Forrás: Hydrocarbon Processing, 
June 2001. p. 31.)

Létszámcsökkentés az USA vegy
iparában

Az USA vegyipari eladások volumene 
2001. első félévében 5-12%-kal vissza
esett az USA és a tengerentúli gazdaságok 
gyenge teljesítménye következtében. 
Több vegyipari vállalat (köztük a DuPont, 
Dow Chemical, 3M, Rohm and Haas) 
költségcsökkentő és szerkezet-átalakító

mkl

programot indított, amelyek jelentős - át
lagosan 5%-os - munkaerő leépítéssel 
számolnak. Az elbocsátott alkalmazottak 
10-20%-a üzemi dolgozó, 33%-uk az 
eladásoknál-marketingben dolgozik, a 
maradékot a pénzügyi, PR, jogi, általános 
irányítási és adminisztratív területekről 
küldik el. A lépések a versenyképesség 
megőrzéséhez kellenek, különös tekintet
tel arra, hogy a visszaesés hosszabb lehet 
a vártnál. (Forrás: Chemical Week, July 
18, 2001. p. 7.)

RL

A vörös bor és a szívbetegség

Mintegy tíz éve vált a „francia paradoxon” 
szenzációvá: a szívbetegségek kis előfor
dulását Franciaországban (a libamáj és a 
zsíros gall ételek ellenére) a magas borfo
gyasztásra vezették vissza. Azóta több 
mint 60 tanulmány született, amelyek ösz- 
szefüggésbe hozták a mérsékelt alkoholfo
gyasztást a szívbetegségek csökkenésével. 
Ennek ellenére 2000. januárjában az Ame
rikai Szív Szövetség arra szólította fel az 
orvosokat, hogy a szívbetegeknek ne vö
rös bor fogyasztását ajánlják elsősorban, 
hanem a koleszterinszint és a vérnyomás 
csökkentését. A „francia paradoxon” oka
ként más életviteli tényezőket, mint a ma
gas gyümölcs és zöldség fogyasztást vélel
mezték.

Ez év közepén egy kaliforniai konferen
cián A.L. Klatsky és R. Ecker az orvosokat 
segítő „algoritmust” mutattak be. Eszerint 
javasolt a mérsékelt alkoholfogyasztás (he
ti 1-3 ital) a szív koronaér betegségben 
szenvedő, vagy e betegség legalább két ri
zikófaktorával rendelkező 21-39 éves fér
fiak és a 21-49 éves nők esetében. A 40 
évesnél idősebb férfiak és az 50 feletti nők 
esetén azonos előfeltételek esetében meg
fontolandó a hasonló gyógymód. A kezelés 
nem ajánlott terhes nők és gyógyuló alko
holisták számára.

A New England Journal o f Medicine ez 
év februári számában genetikus adottságra 
vezették vissza az alkohol lebontó képes
séget és az alkoholfogyasztás hatását. A 
kutatók szerint az alkoholt lebontó enzim 
egy speciális génje révén mérsékelt ivá- 
szat esetén magas nagysűrűségű lipopro
tein (,jó koleszterin”) szint marad fenn, és 
az ezzel a génnel rendelkező személyek 
szívbetegség kockázata fele az ezt nélkü
löző személyekének. A gén véletlenszerű
en, a magatartásjellemzőktől (pl. az alko
holfogyasztási szokásoktól) függően van 
jelen. (Forrás: Scientific American, July 
2001. p. 13.)
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50 éve alakult meg a Nagynyomású Kísérleti Intézet (NAKI)
KÁROLYI JÓZSEF*

( / /  \°o\ MÁNDY TAMÁS**
I  i  2001 |  f-1 — <n ®- 2  I

Történeti áttekintés \ V ' \ ,

A Nagynyomású Kísérleti Intézetet D k Vhrga József akacftr-'' 
mikus, a Budapesti Műszaki Egyetem Kémiai Technológia 
Tanszékének -  később a Veszprémi Vegyipari Egyetem Ké
miai Technológia Tanszékének is -  tanára, volt ipari és keres
kedelmi miniszter előterjesztésére 1951. január 1-jei hatállyal 
az akkori bánya- és energiaügyi miniszter alapította 
380/195 l/III. 6 ./BEM sz. rendeletével, és tevékenységi körét 
igen szűkszavúan „a nagy nyomáson lezajló vegyi folyama
tok tanulmányozásá”-ban szabta meg. így az idén, 2 0 0 1 -ben 
emlékezhettünk meg az Intézet alapításának ötvenéves évfor
dulójáról. Ezt az alkalmat a NAKI volt dolgozói -  az 1978. 
évi létszám 45%-ának megjelenésével -  meg is ünnepelték.

Az alapítás előzménye az volt, hogy a kevéssel korábban 
feltárt nagylengyeli kőolajból közvetlen lepárlással csupán 
mintegy 25% fehérárut (5% benzint és 20% gázolajat) lehe
tett kinyerni. Varga József lehetőséget látott arra, hogy nagy 
nyomáson és katalizátor jelenlétében a lepárlási maradék 
jelentős hányadát motorhajtóanyagként felhasználható köny- 
nyű párlatokká hidrogénezzék. Előterjesztése tehát egy 
olyan kutatóintézet létesítésére vonatkozott, amely -  az ő 
hasonló tárgykörben végzett sokéves kutatásaira és eredmé
nyeire támaszkodva -  képes a fenti feladat ipari méretben 
megvalósítható megoldására. Az Intézet megnevezését bi
zonyos értelemben („éberségből”) fedőnévnek szánták, 
utóbb az mégis szerencsésnek bizonyult, mert az évek so
rán e speciális műveleti megoldás tapasztalatait az Intézet a 
vegyipar több területén is hasznosítani tudta.

Az Intézet első igazgatójává az előterjesztő Dr. Varga Jó
zsefet nevezte ki a felügyeleti hatóság, a Bánya- és Energia
ügyi Minisztérium, melyből később Vegyipari, majd Nehéz
ipari Minisztérium lett. Az Intézet közvetlen irányítói ezen 
minisztériumok Műszaki Fejlesztési, Ásványolaj-feldolgo
zóipari, Nehézvegyipari Főosztályai, majd a Kőolaj-feldol
gozóipari Igazgatóság, végül 1957-től a Kőolajipari Tröszt, 
1961-től Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt voltak. Utób
bi részéről az Intézet közvetlen szakmai irányítója, ill. fel
ügyelője Dr. Vájta László, majd Péceli Béla vezérigaz
gatóhelyettesek voltak. Az Intézet tevékenységi köre az 
évek során mind több szakterületre kibővült, így Péceli Bé
la [1] joggal minősítette a NAKI szerepét a műszaki fejlesz
tés folyamatában sokrétűnek és szerteágazónak.

Amint erre fentebb már utaltunk, az alapító Varga József
nek nem ez volt az első próbálkozása a nagy nyomáson zajló 
-  a kőolajok motorhajtóanyag-hozamát növelő -  kémiai fo-

*1118 Budapest, Ménesi út 68.
**1022 Budapest, Tulipán u. 13.

lyamatok tanulmányozására. Tudni kell, hogy a hazai kőolaj
feldolgozás nagysága 1944. elején 1 Mt/év volt, amely a há
borús pusztítás hatására gyakorlatilag használhatatlanná vált. 
így 1949-ben is csak 500 kt/év feldolgozó kapacitás állt ren
delkezésre, és az ötéves terv 1954-re is csak 650 kt/év érték
kel számolt. Azonban már az első világháború után megkez
dődött hazánkban a kutatás másodlagos motorhajtó anyagok 
előállítására, a kőolajból közvetlenül kinyerhető könnyű ter
mékek pótlására. Ezeket a munkákat már akkor Dr. Varga Jó
zse f műegyetemi tanár irányította. Az 1930-as években 
ugyanis, az ország háború utáni motorhajtóanyag-ellátási 
problémáinak megoldása érdekében, M agyar Hydrobenzin 
Rt. néven kísérleti üzemet sikerült létesítenie és üzemeltetnie 
Pétfürdőn, a Péti Nitrogénművek telepén. A napi 10 t kapa
citású, 30 MPa nyomáson működni képes berendezést Zalai 
György vezérigazgató egyetértésével Szigeth László gépész
mérnök tervei alapján létesítették. E kísérleti üzem berende
zései részben megmaradtak, és -  mint látni fogjuk -  a NAKI 
félüzemi méretű kísérleti telepén újra felhasználásra is kerül
tek. Varga törekvése azonban már akkor és később is az volt, 
hogy az Intézet nevével ellentétben lehetőleg ne kelljen a drá
gán kivitelezhető „nagy” nyomáson dolgozni. A Magyar 
Hydrobenzin Rt. eredményei a közben feltárt zalai olajme
zők kitűnő kőolaja miatt nem kerültek iparosításra.

Az Intézet működését 1951-ben részben budapesti -  fő
leg a Műegyetem Kémiai Technológia Tanszéke által áten
gedett -  laboratóriumokban és egyéb átmeneti jellegű he
lyiségekben, részben pedig pétfürdői telephellyel, az akko
ri Péti Kőolajipari Vállalat területén elhelyezkedő épületek
ben kezdte meg 71 alkalmazottal, akik közül 8 volt mérnök.

Varga professzor a rendelkezésére álló beruházási ösz- 
szegből -  ellentétben az ezekben az években sorra alapított 
és többemeletes székházakat építő kutatóintézetekkel -  ipa
ri kutatóintézeti jellegének megfelelően, elsősorban a már 
említett Hydrobenzin üzem megmaradt készülékeinek (pl. 
kovácsoltvas reaktor 30 M Pa üzemnyomásig és 500°C-ig) és 
gépeinek (dugattyús és keringető kom presszorok stb.) 
igénybevételével a középnyomású katalitikus technológiák 
tanulmányozásához általa nélkülözhetetlennek tartott kísér
leti félüzem felépítését szorgalmazta. Ennek eredményeként 
az ötvenes évek közepén üzembe helyezhették a napi 5 -1 0 1 
kapacitású félüzemet, amelyben az első modem, középnyo
máson (-7  MPa) dolgozó maradék-hidrokrakkoló eljárást 
(amelyet később Varga József tiszteletére Varga-eljárásnak 
neveztek el) nagyüzemi méretben megvalósítható technoló
giával sikerült kidolgozni. Az üzem 30 M Pa nyomáshatárig 
volt alkalmas kísérletezésre, és m int látni fogjuk, később 
egyéb vegyipari termékek előállítására is megfelelt.
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Ez a beruházási koncepció viszont -  anyagi okokból -  
elodázta az Intézet központosított elhelyezését.

1956. decemberében Varga 7dz.?e/váratlanul meghalt, he
lyettese, dr. Rabó Gyula pedig elhagyta az országot. Ekkor 
az Intézet vezetését a felettes hatóság -  először igazgatóhe
lyettesi, majd igazgatói kinevezéssel -  dr. Károlyi József 
vegyészmérnökre (az említett péti félüzem akkori vezetőjé
re) bízta, aki 1978-ban bekövetkezett nyugdíjazásáig vezet
te az Intézetet. 1980-ban a NAKI a kőolajipar újonnan szer
vezett nagy egységes kutatóintézetének, a Magyar Szén
hidrogénipari Kutató-Fejlesztő Intézetnek (SzKFI) része 
lett, melyből 1984-ben a pétfürdői telep N1TROIL néven 
kivált, vállalatként önállósult, kizárólag vegyipari fejlesztő 
és termelő profillal. 1990-ben az SzKFI integrálódott a kő
olajipar egységes nagyvállalatába, a MÓL Rt.-be, és meg
maradt részlegei ennek keretében működnek a mai napig.

Mint az eddigiekből is látható, a NAKI ún. egytémás ku
tatóintézetnek indult. Ebben az időben motorhajtóanyag 
gyártására hazánkban csak a nagy aszfaltén- és kéntartal
mú nagylengyeli nyersolaj állt rendelkezésre, melynek 
hidrogénezését -  a tudomány akkori állása szerint -  csak 
70 MPa nyomáson, 500 °C körüli hőmérsékleten, költséges 
berendezésekben lehetett volna megvalósítani. A NAKI fő 
feladata az volt, hogy olyan feldolgozási módot dolgozzon 
ki, amely ebből a nyersanyagból jó minőségű motorhajtó
anyag-párlatok gazdaságos előállítását teszi lehetővé.

Az eredményes kísérletek a középnyomáson alkalmaz
ható „hidrokrakk” eljárás kidolgozásához vezettek. Az el
ső eredményeket -  hidrogénátadó oldószerként alkalma
zott -  tetralinnal érték el. Ezt az elméleti jellegű ered
ményt sikerült később olyan olcsó hígító-oldószerekkel 
megismételni, amelyek üzemi feltételek mellett hidrogén
átadásra képesek voltak.

Varga József nagy jelentőségű módszerét így foglalta ösz- 
sze: „A nagy aszfalt- és kéntartalmú kőolajat egy érdekes 
megfigyelés alapján, mondhatni egy újabb munkaelv megál
lapítása útján, sikerült igen jó minőségű kőolajjá változtatni. 
Ehhez a módszerhez feleannyi hidrogénre van szükség, mint 
a klasszikus hidrogénező eljárásokhoz és mindössze 60-70 
atm. nyomásra, tehát a kőolajfeldolgozó iparban székében 
használt nyomás itt is elegendő. Mi megváltoztattuk a kőolaj 
sajátosságait, az aszfalttartalmat lebontottuk olajjá, így a ben
zin- és gázolajhányadot lényegesen fokozni tudtuk. Míg at
moszférikus és vákuumdesztillációval ebből a nyersolajból 
csak 20-22% párlatot lehetett kinyerni, addig a mi munka- 
módszerünkkel közel 70%-ra sikerült a motorhajtásra alkal
mas anyagok mennyiségét fokozni.” Az eljárás sikeres kidol
gozásához jelentősen hozzájárult a korábban szintén Varga 
által felismert és utóbb róla elnevezett „Varga-effektus”, 
amely szerint az adott hidrokrakkolási reakcióban a kén nem 
katalizátorméregként, hanem a katalizátor hatását elősegítő 
promotorként hat. Jelen esetben a szükséges ként a nyers
anyag kéntartalma szolgáltatta. Az Intézetben végzett napi 5- 
10 t kapacitású félüzemi kísérletek 1954-55-ben felvilágosí
tást adtak a hidrokrakk eljárás néhány részproblémájára 
nagylengyeli nyersolaj, majd böhleni (NDK) bamaszénkát- 
rány feldolgozása során. Az eljárást nagyüzemi méretű kísér
letre alkalmas mértékig sikerült kidolgozni. Hazánk így meg
előzött sok, a modem kőolaj-feldolgozásban élenjáró államot.

1955-ben az akkori NDK-beli Ottó Grotewohl Kombinát 
böhleni szakemberei Magyarországon jártak, és megismer
kedtek a Varga-féle hidrokrakk technológiával. Az eljárás
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felkeltette érdeklődésüket és felajánlották, hogy egyrészt 
üzemi tapasztalataikkal segítenek a péti félüzemi kísérletek
nél, másrészt Böhlenben a DHD üzem 120 kt/év kapacitású 
középnyomású reaktorát átalakítják az eljárás nagyüzemi ki
próbálására. Az első nagyüzemi kísérletre 1956. októberében 
és novemberében került sor. A kísérleteket Dr. W. Ullmann 
professzor igazgatósága alatt és Dr. R. Birthler vezetésével, 
magyar részről pedig dr. Rabó Gyula, dr. Károlyi József dr. 
Steingaszner Pál és dr. Zalai András közeműködésével vé
gezték el. A kísérletekben nagylengyeli nyersolaj, böhleni 
bamaszénkátrányok és palaolaj voltak a nyersanyagok. Az 
összes feldolgozott nyersanyag mennyisége 5 000 t volt. A 
kedvező eredményekről Varga professzor csak betegágyán 
értesült, és további tervei megvalósításában 1956. december 
28-án bekövetkezett halála megakadályozta.

A kísérletek folytatásának elősegítésére az OKGT és a 
W B  Mineralöle 1959-ben létrehozta a Magyar-Német 
Varga Tanulmányi Társaságot, mint közös vállalatot.

A Varga-eljárás később -  elsősorban a nagylengyeli 
nagy aszfalt- és kéntartalmú kőolajmező elvizesedése és 
az ennek folytán elkerülhetetlen termeléscsökkenés követ
keztében -  elvesztette aktualitását, hiába volt több mint 20 
országban szabadalmaztatva.

Ezután az Intézet életében -  a folyamatos üzemben, kö
zépnyomáson lezajló katalitikus folyamatok tanulmányozá
sa során kiképzett kitűnő kutatógárdával, annak technológi
ai, konstrukciós és gépkezelői tapasztalataival -  kb. 1963- 
ig olyan periódus következett, melyben részben szovjet ere
detű kőolajpárlatokból feldolgozóipari (oktánszámnövelő 
és hidrogénező kénmentesítő) technológiák kutatásával és 
üzemesítésével foglalkozott, de kiteijesztette tevékenységét 
olyan vegyipari technológiák kidolgozására és megvalósí
tására is, ahol a céltermék előállításának legcélszerűbb 
módja a középnyomású, folyamatos üzemű hidrogénezés.

A hatvanas évek közepétől a NAKI-nak a pétfürdői mel
lett egy második kutató-fejlesztő részlege működött Cse
pelen az ÁFOR telephelyén, ahol kőolaj-feldolgozóipari, 
vegyipari és katalizátorfejlesztési témákkal foglalkoztak.

1966. január 1-jei hatállyal a Nehézipari Minisztérium a 
NAKI-hoz csatolta az addig az ekkor megszüntetett Cse
peli Kőolajipari Vállalat keretében működött Ásványolaj 
Minőségellenőrző Intézetet (ÁMEI-t). 1968. január 1-jén 
a minisztérium kibővítette az Intézet tevékenységi körét 
alkalmazástechnikai kutatásokkal és ennek megfelelően 
az ÁFOR bizonyos részlegeit a NAKI-hoz csatolta [2].

1964-ben a Gazdasági Bizottság 10136/1964 sz. határo
zata az Intézetet Veszprémbe rendelte telepíteni, majd ezt 
megváltoztatva az 10121/1966/V sz. határozattal az Intézet 
központosított, százhalombattai elhelyezését írta elő. A be
ruházások a Dunai Kőolajipari Vállalat területén 1968-ban 
meg is indultak, de ezek lassú menete miatt sokáig csak 
formális volt az Intézet százhalombattai működtetése. A 
végleges beruházás 1973-ra készült el és ettől számítva in
dult meg a tényleges kutatómunka Százhalombattán.

Az Intézet létszámának és pénzforgalmának alakulását 
az 1. táblázat mutatja be.

A kutatómunka tartalmi áttekintése

Az Intézet működése során a következő kutatási és fej
lesztési kérdésekkel foglalkozott (csak a legfontosabbakat 
említve) [3,4]:
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1. táblázat
Az Intézet létszámának és pénzforgalmának alakulása

Év Ossz- Kutatói Bruttó bevétel, Ebből beruházásra,
létszám létszám ezer Ft ezer Ft

1951 71 8 - -
1952-56 21 734 -

1958 140 17
1959 174 18

1957-62 62 214 24 537
1961 188 22

1963-67 76 972 23 859
1965 204 33
1966 223 41
1967 238 46
1968 293 60 26 072 5 147
1969 29 591 4 772
1970 315 69 33 778 7 254
1972 84 016 8 371, ebből Százhalombatta 4 207
1973 303 78 95 237 9 366, ebből Százhalombatta 5 982
1974 303 76 104 066 21 621, ebből Százhalombatta 11 697
1975 320 93 105 000 40 400, ebből Százhalombatta 33 400
1976 360 96

1976-79 760 060 74 667
1979 303 75

Kőolaj-feldolgozóipari technológiai kutatások: benzinre
formálás, párlatok kénmentesítése, kenőolaj hidrogénező fi
nomítása, aromások extrahálása, hidrokrakkolás, xilol- 
izomerizálás, toluol dezalkilezése benzollá. A munkák jelle
ge részben önálló eljárásfejlesztés volt, részben -  vásárolt 
technológiák esetén -  az adaptációt elősegítő kísérő kutatás. 
Ez utóbbiak esetenként, a beruházó kőolaj-finomító igénye 
szerint, az üzemek üzembehelyezése után is folytatódtak.

A benzinpárlatok katalitikus reform álása terén hosszú 
évekig végzett kutatóm unkáját az Intézet sikeresen kam a
toztatta 1964-ben a K om árom i K őolajipari V állalat 
(KKV) benzinreform áló üzem ének -  am ely az ország el
ső ilyen üzeme volt -  kiválasztásánál és létesítésénél. Az 
üzem  átadásával a kutatóm unka nem  szűnt meg, az üzem
menetek alatt felm erülő problém ák, valam int az üzem  ho
zamának növelése bőven adott feladatokat az Intézet szak
embereinek. Tevékeny részt vett az Intézet a KKV 1966- 
ban megépült 330 kt/év kapacitású gázolaj hidrogénező
kénm entesítő üzem ének előkészítő munkálataiban is.

A NAKI tevékenyen részt vett a Dunai Kőolajipari Vál
lalat (DKV) benzinreformáló, hidrogénező-finomító és 
aromás extraháló üzemeinek előkészítő, tervező és kivá
lasztó munkájában, majd az üzembehelyezésekben. A ke
nőolajok befejező hidrogénező finomítása az Intézet javas
latára került hazai bevezetésre. Az Intézet közreműködésé
vel üzembehelyezett DKV-üzemek a következők voltak: 
Reformáló I. 320 kt/év 1969
Kenőolaj befejező
hidrogénező finomító 120 kt/év 1969
Aromás extraháló 260 kt/év 1970
Gázolaj hidrogénező-kéntelenítő 700 kt/év 1971
Reformáló II. 320 kt/év 1973
Reformáló III. 320 kt/év 1974

Szakértői munkát végeztek a NAKI munkatársai katali
tikus üzemek (reformáló, kéntelenítő, izomerizáló) katali
zátorainak kiválasztására. Rendszeresen tesztelték a refor
máló üzemek katalizátorait (AP-56 és -6 4 , RD-150C, E- 
301), vizsgálták a dezaktiválódás folyam atát és annak

okait, sikeres m ódszert dolgoztak ki a dezaktiválódott ka
talizátor reaktiválására.

A DKV tervezett FCC (katalitikus krakkoló) üzemének 
előkészítő munkálataiban aktívan közreműködtek (gazda
ságossági és mérlegelemzések, katalizátorvizsgálatok stb.).

Kőolajipari termékfejlesztési tevékenység  a következő 
területeken: benzinek, gázolajok, kenőolajok, átmeneti 
védőanyagok, zsírok, kőolajipari inhibitorok, adalékok.

A term ékfejlesztés területén például igen értékes ered
ményt értek el a 92-es szuper és 98-as extraszuper benzin 
hazai igényeknek megfelelő, korszerű receptúráinak ki
dolgozásával. A benzinek és gázolajok adalékolási kérdé
seivel is behatóan foglalkozott az Intézet, így pl. égéstér 
lerakodásgátló és derm edéspontcsökkentő adalékokkal.

Egyéb technológiai kutatások és fejlesztések. A kőolaj
feldolgozóipari kutatás és üzemesítés során nyert közép- 
nyomású folyamatos katalitikus hidrogénező tapasztala
tokra építve az Intézet kutatási területe m ár az ötvenes 
évektől fokozatosan szélesedett más vegyipari technológi
ai kutatások irányában. Az első ilyen nagyobb feladat a 
zsíralkoholok előállítása volt. M ég Varga professzor életé
ben elkezdődtek a trigliceridek hidrogénezési kísérletei. A 
Intézet által kidolgozott eljárás faggyúból, ill. ezzel egyen
értékű zsírsavészterekből szuszpendált katalizátoros tech
nológiával állította elő a zsíralkoholt. Ezen az elven épült 
fel 1961-ben a Péti N itrogénm űvek zsíralkoholüzeme.

A szerveskémiai osztály dolgozta ki a dinitrogén-oxid 
előállítását am m ónium -nitrátból, mely eljárás a Borsodi 
Vegyi Kombinátban m eg is valósult.

1959-ben kapott az Intézet szabadalmat furfuril-alkohol 
előállítására furfurolból. Ennek alapján szintén a Péti N it
rogénművekben létesült term elő üzem. Később az Intézet 
az eljárást továbbfejlesztette, és erre Péten egy 4 000 t/év 
kapacitású üzem épült 1973-ban. Az eljárás külföldön is si
kert aratott és ennek köszönhetően 1974-ben a Szovjetuni
óban 10  0 0 0  t/év kapacitású üzem kezdte meg működését.

Erre az időszakra esik a szorbit előállításának kidolgo
zása glükózoldat nagynyom ású katalitikus hidrogénezésé- 
vel. A kísérletek már 1954-ben m egkezdődtek, majd eze-
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két 1959-ben felújították. A technológia m eg is valósult a 
Péti N itrogénm űvekben 1962-ben. Exportálva a technoló
giát, 1971-ben 1 000 t/év kapacitású kom plett szorbit- 
üzem  épült Ostravában, m ajd később évi 5 000 t/év kapa
citású a Szovjetunióban.

Az egyik legnagyobb intézeti gazdasági eredm ényt az 
Intézet által kidolgozott eljárás alapján az Eszak-ma- 
gyarországi Vegyiművek számára végzett N-izopropil- 
anilin term elés hozta. A term ék gyártása 1970-ben kezdő
dött meg az Intézet pétfürdői telepén létesített üzemben. 
Az így gyártott interm edierből készült növényvédőszer tő
kés im portot helyettesített, sőt később exportra is futotta. 
Ebből az üzemből fejlődött és vált ki később a NITROIL 
vállalat, am ely (ill. jogutódja) ma is kitűnően prosperál.

Az Intézet csepeli telepén fejlesztették ki többéves ku
tatómunkával a hazai term észetes zeolitbázisú, klinop- 
tilolit-alapú m olekulaszita-családot és azok felhasználási 
módjait, elsősorban sav- és hőálló adszorbenseket gázok 
és folyadékok szárítására, kéntelenítésére. E  term ékeket 
Klinosorb márkanéven a Reanal, Ersorb márkanéven az 
Erdőkém ia forgalmazza, a hetvenes évek végéig több mint 
25 t m ennyiségben. Itt dolgoztak ki eljárást toluol fenollá 
való oxidációjára is.

Kísérleti eszközök kutatása és gyártása. Az Intézet műsza
ki főosztályának első nagy feladata a már említett, napi 10  t 
feldolgozási kapacitású félüzemi, nagynyomású hidrogénező 
berendezés megépítése, műszerezése és menet közben az 
üzem folyamatos működését biztosító karbantartása volt.

A kísérletieszköz-kutató és -fejlesztő munka legjelentő
sebb eredménye a folyamatos m űködésű középnyomású 
automata ikerreaktor-rendszer (2 x 1 0 0  ml reaktortérfogat, 
25 M Pa, 650°C) létrehozása volt. A berendezés 1964-ben 
elnyerte a Budapesti Nemzetközi Vásár nagydíját. Belőle 
maga a NAKI, majd a FOK-GYEM  Szövetkezet több mint 
60 darabot gyártott 1974-ig, és azok nemcsak hazánkban, 
hanem számos külföldi országban is osztatlan sikert arat
tak. Eljutottak a berendezések M ongólia kivételével az ak
kori összes szocialista országba, valamint Egyiptom ba és 
Indiába is. K ésőbb k ifejleszte tték  a folyam atos és 
impulzus-mikroreaktort is (1-3 ml-től 10 ml kapacitással).

Alkalmazástechnikai, kenéstechnikai, tüzeléstechnikai ku
tatások. A z  alkalmazástechnikai főosztály tevékenysége az 
alakulás kezdeti éveiben az ÁFOR-tól átvett konvencionális 
tanácsadó szolgálat volt. A kenéstechnikai osztály szakembe
rei szaktanácsokat nyújtottak minden olyan kérdésben, 
amely kenőanyagok felhasználásával, vagy kenőberendezé
sek tervezésével volt kapcsolatban. A korróziós osztály a kő
olajiparban felmerülő korróziós kérdésekkel foglalkozott, 
koordinálva a vállalatoknál folyó korrózióvédelmi munká
kat. A tüzeléstechnikai osztály tanácsadó szolgálatának fel
adata a folyékony tüzelőanyagok, ipari fűtőolajok, háztartási 
tüzelőolaj legelőnyösebb felhasználásának biztosítása volt, 
ehhez jól felszerelt műszeres mérőautóbusszal rendelkezett.

A főosztály tevékenysége a szaktanácsadás mellett rendkí
vül sokrétű termékfejlesztésre (átmeneti védőanyagok, hűtő
kenő folyadékok, turbina-, hajtómű-, kompresszor-, szánke
nő-, hidraulika-, vágó-, orsóolajok, gépzsírok, korróziós inhi
bitorok, tüzeléstechnikai adalékok stb.), valamint vizsgálati 
eljárások kidolgozására és a környezetvédelemre is kiterjedt.

A z iparági hatósági minőségellenőrzés, nem pedig a ku
tatás volt a feladata az Intézet keretében m űködött Ás
ványolaj M inőségellenőrző Intézetnek.

mkl

Iparági információs és dokumentációs szolgálat. A  fel
sorolt témákban az Intézet kapcsolatban volt m inden érin
tett hazai vállalattal és kutatóintézm énnyel, valamint kül
földi -  elsősorban az akkori KGST-országokban működő 
-  kutatóintézetekkel és vállalatokkal. Ebben a körben az 
Intézet munkatársai rendszeresen részt vettek a bel- és 
külföldi szakm ai-tudom ányos rendezvényeken és azokon 
számos előadást tartottak.

Az Intézet legfontosabb m egbízói az akkori OKGT vál
lalatai, a Nehézipari M inisztérium és vállalatai, kohászati, 
közlekedési, gép- és villamosipari vállalatok, mezőgazda- 
sági nagyüzem ek, felsőoktatási és tudom ányos intézm é
nyek, tervezőintézetek, hatóságok, bel- és külkereskedel
mi szervek és szövetkezetek voltak. Szoros együttm űkö
dés alakult ki a KGST Kőolaj- és G ázipar Állandó Bizott
ságával, valamint minden jelentős szakmabeli szovjet és 
NDK-beli kutató és tervező intézettel.

Szerény és esetleges volt viszont a kapcsolat a nyugati 
országok illetékes intézeteivel, vállalataival.

Az Intézetben 67 bel- és külföldi szabadalm at dolgoztak 
ki, melyből 24 ipari bevezetésre is került. A publikációk 
(könyvek, könyvfejezetek, szakcikkek, intézeti és egyéb 
szakkiadványok, disszertációk, előadások) száma a teljes 
működési idő alatt 17 320. Az Intézet saját, szabadalmaz
tatott eljárásai alapján 1980-ig előállított vegyipari term é
kek és berendezések felsorolása a 2 . táblázaton  látható.

Hisszük, hogy az Intézet a m aga korában a rábízott fel
adatokat jó l elvégezte és alapítójának, Dr. Varga Józsefnek 
elvárásait megfelelően teljesítette.

Bár az alapító -  korai halála folytán -  csak 5 évig állt az 
Intézet élén, az ipari kutatásokra és fejlesztésekre kialakí
tott koncepcióját -  hogy t.i. a cél m indig az ipari igények 
kielégítése és az eredm ények megvalósíthatósága, ezt 
szem előtt tartva kell m egfogalm azni a kutatási feladato
kat, bátran alkalm azva új módszereket -  munkatársai m a
gukévá tették és a következő évek során a dolgozók újabb 
nem zedékeinek továbbadták. Ez a „Varga-szellem” a 
NAKI egész m űködése alatt, sőt az utódintézetekben is to
vább élt és él rem élhetőleg mind a mai napig.
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ÖSSZEFOGLALÁS

Károlyi József -  Mándy Tamás: 50 éve alakult meg a Nagynyo
mású Kísérleti Intézet (NAKI)

A dolgozat az 50 évvel ezelőtt alapított Nagynyomású Kísérleti In
tézetnek és első igazgatójának, Dr. Varga József akadémikus, mű
egyetemi tanárnak kíván emléket állítani. Az Intézetet Varga kez
deményezésére azzal a céllal hozták létre, hogy az akkoriban feltárt 
nagylengyeli kőolaj desztillációs maradékának motorhajtóanyaggá
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A Nagynyomású Kísérleti Intézet saját, szabadalmazott eljárásai alapján 1980-ig előállított
vegyipari termékek és berendezések [5]

(a felsorolás sorrendje a m egvalósítás időrendjét követi)

2. táblázat

A termék A gyártás A gyártás Egyéb jellemző adatok
megnevezése (megvalósítás) kezdő' éve (gyártott mennyiség,

helye üzemkapacitás)

Furfuril-alkohol NAKI 1959 1965-ig összesen 150 t
Péti Nitrogénművek 1964 300 t

1965-70: évi 500-2 0 0 0 1 
1971-től: 2x2 500 t 
1979:5 000 t

Törökország 1978 2 000 t
Szovjetunió 1981 10 000 t

Zsíralkohol Péti Nitrogénművek 1961 3 000 t/év kapacitású üzem

Dinitrogén-oxid Borsodi Vegyi Kombinát 1961 1964-ig összesen 64 t

Szorbit* Péti Nitrogénművek 1963 1 000 t/év kapacitású üzem
Csehszlovákia 1971 1 000 t/év kapacitású üzem
Szovjetunió 1979 5 000 t/év kapacitású üzem
India 1980 3 150+1 000 t/év kapacitású üzem

Ikerreaktor* NAKI 1964 1973-ig 13 db
FOK-GYEM Szövetkezet 1970 48 db

KLINOSORB-4 
saválló molekulaszita

Reanal Finomvegyszergyár 1967 1972-ig összesen 21,6 t

AUTONET
autósampon*

Egyesült Vegyiművek 1970 évi 50-150 t

N-izopropil-anilin* NAKI 1970 1974-ig összesen 3 400 t
Északmagyarországi 1972 2 000 t, 1980-ig évi 4 000 t-ig
Vegyiművek összesen -2 5  000 t, 1,5 mrd Ft 

termelési értékben 
Az üzemet a NAKI gyártotta

Furfuril-alkohol 
(újabb eljárással)

Péti Nitrogénművek 1973 4 000 t/év kapacitású üzem

Korróziógátló inhibitor* NAKI 1973 1974-ig összesen 2,6 t

ERSORB saválló 
molekulasziták*

ERDŐKÉMIA 1974 1975-ig összesen 4,1 t

a * az 1980-ban is üzemben levő technológiákat, ill. gyártás alatt álló berendezéseket jelöli

való átalakítására eljárást dolgozzon ki. Varga irányításával a fel
adatot középnyomású folyamatos katalitikus hidrokrakkolással si
keresen megoldották. Az utóbb Varga-eljárásnak elnevezett tech
nológiát nagyüzemi méretben is kipróbálták, és egyéb kőolajmara
dékok, kátrányok feldolgozására is kiterjesztették. Az Intézet tevé
kenysége az évek során fokozatosan bővült. Eredményes kísérő 
kutatásokkal segítették a magyar kőolaj-feldolgozó iparban beve
zetésre kerülő modem technológiák megvalósítását, jelentős alkal
mazástechnikai kutatásokat is végeztek. Vegyipari vállalatok meg
bízásából számos eljárást dolgoztak ki speciális termékek előállítá
sára és ezeket üzemi méretben meg is valósították bel- és külföl
dön. A dolgozat részletesen bemutatja e sokirányú tevékenység ki
emelkedő műszaki és gazdasági eredményeit.

[Magy. Kém. Lapja, 56, 359 (2001)]

SUMMARY

J. Károlyi -  T. Mándy: The High Pressure Research Institute 
(NAKI) was founded 50 years ago

The paper intends to raise a monument to the memory of the 50 
years ago founded High Pressure Research Institute and to its

first director, Academician, Tech. University Professor Jozsef 
Varga. The Institute was established on the initiation of Varga 
with a view to work out a process for transforming the distilla
tion residue of the about that time discovered Nagylengyel (West 
Hungary) crude to motor fuel. Under the direction of Varga, the 
task was successfully solved by applying medium pressure con
tinuous catalytic hydrocracking. The technology, named later 
„Varga-process”, was tested in plant scale, too, and extended 
over the processing of other crude residues and tars. In the 
course of the years, the sphere of activity of the Institute got step 
by step wider. The realising of up to date hydrocarbon process
ing technologies in Hungary was supported by successful 
accompanying research work, significant application technology 
research was also carried out. Upon commissions from the Hun
garian chemical industry, numerous processes were developed 
for manufacturing of special chemicals and these were realized 
in unit scale in Hungary and abroad. The paper presents the out
standing technical and economical results of this multifold activ
ity in details.
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Elektroforetikus és elektrokromatográfiás módszerek fejlődése 
és alkalmazási lehetőségei I.
K la ssz ik u s m ó d sz erek

HAJÓS GYÖNGYI* 
IDEI M IKLÓ S**

Az elektroforézis előzményei, alapfogalma

Az elektroforézis 100 évet felölelő története igen gyors 
fejlődést és sokrétű alkalm azási területet jelez. A fehérjék 
am fiprotikus molekulák, ezért frakcionálásukra és szerke
zetváltozásuk nyom on követésére az elektroforetikus 
módszerek rendkívül alkalmasak. Az elektroforézis nagy 
felbontóképessége, széleskörű alkalm azhatósága (az egy
szerű ionoktól az élő  sejtekig) és az enyhe reakciókörül
m ények miatt a fehérjék elválasztására és azonosítására a 
leggyakrabban használt technika.

Az elektroforézis első  irodalm i m egem lítései közül 
Lodge  tézisei 1886-ból [1] szárm aznak, 1892-ben pedig 
Sm irnow  [2] m ár toxinoldatok elektrofrakcionálásáról 
szám ol be. A m odern elektroforetikus technikák születé
si ideje 1937-re tehető, am ikor Tiselius leírta [3] a sza
bad folyadékfázisban m ozgó ionok alapelvére épülő, a 
m ozgó határfelületek technikájának lelkét alkotó U -cső 
készülék m űködését (Tiselius 1948-ban N obel-díjat ka
pott az elektroforézis kidolgozásáért és a biokém iában 
való alkalm azásáért). A készülék ham ar népszerűvé vált 
és a század első  felében az elektroforetikus technikák 
fejlődését igen je len tős eredm ények igazolták: a kolloid 
rendszerek elektroforézisének összefoglaló leírása, izo
tópok preparatív szeparálása agar „U”-csőben és oldott 
fehérjék tanulm ányozása mozgó határfelületek m ódsze
rével [3,4,5,6 ]. Az elektroforézis történetében a m ásik 
k iem elkedő esem ény, hogy H. Svensson  1959-ben m eg
alkotta az izoelektrom os fókuszálás alapelm életét. Ez a 
m ódszer az elektrom os m ezőben m egfelelő pH -gradienst 
biztosító  am folitok alkalm azásával hihetetlen gyorsaság
gal terjedt és alkalm azásáról óriási szám ban jelentek 
meg közlem ények [5, 6 ].
Az elektroforézisnek, m int elválasztási m ódszernek az 
alapja, hogy az elektrom os töltéssel rendelkező oldott 
anyagok egyenáram m al létrehozott elektrom os m ező ha
tására elmozdulnak.
Az elektrom osan töltött részecskék lehetnek egyszerű 
elektrolitok vagy kom plex makromolekulák.
A töltéssel rendelkező részecskék sebességét az elektro
mos térben többféle tényező befolyásolja: 1. a részecske,
2. a környezetében lévő anyag, 3. az elektrom os tér és 4. 
a hordozó tulajdonsága.
1. A részecskék tulajdonságait töltésük előjele és nagysá

ga, alakjuk, am foter jellegük és diffúziós állandójuk ha
tározzák meg.

* Központi Élelmiszeripari Kutató Intézet, Biokémia Osztály, Budapest
** Sem m elw eis O rvostudom ányi Egyetem , Orvosi Vegytani és 
Molekuláris Biológia és Pathobiokémiai Intézet, Budapest

2. A környezetben lévő anyagok: a pufferek és az elekt
rolitok tulajdonságai közül m eghatározó a koncentrá
ció, a kém iai és dielektrom os sajátságok, a pH, a hő
m érséklet, a belső viszkozitás, továbbá alapvetően 
fontos, hogy a fehérjékkel ne lépjenek kölcsönhatás
ba.

3. Az elektromos tér: a térerősség, az áramintenzitás és az 
áram eloszlása egyaránt befolyásolják a vándorlás pá
lyáját.

4. A hordozó tulajdonságai közül meghatározó: a granulá- 
lás módja, a porozitása és az, hogy kölcsönhatásba nem 
lép a fehérjékkel.

A Tiselius-féle készülék fejlesztésének egyik alapvető lé
pése a hordozó közeg kialakítása volt. A szabad folyadék
fázisban való elválasztás ugyanis fehérjék vagy más m ak
romolekulák esetén speciális elővigyázatosságot igényelt, 
nehogy a fehéijék leülepedjenek az elválasztó cella aljára. 
Ennek m egakadályozására segítő közeg, hordozó alkal
mazását javasolták, elsőként pam utszálakból készített 
szűrőpapírt [7]. A hordozó anyagok fejlődése rohamosan 
megindult az 1950-s évek elején a hidrofil, term észetes 
polimer, az agaróz [8 ], majd a kem ényítőgél [9] alkalm a
zásával. A term észetes polim ereket ham ar követték a szin
tetikus mátrixok: a cellulóz-acetát [1 0 ], majd a poliakril- 
amid, am elynek külön előnye a fehérjék elválasztásában a 
változtatható porozitása [ 1 1 ].

A z elektroforetikus mozgékonyság:

elektroforetikus mozgékonyság:

v a vándorlás sebessége I cm/ h  I Q

x  térerő [V em )  6  ■ n  ■ T] ■ r

részecske összes töltése

6  • n  ■ a közeg benső ellenállása • a részecske sugara

A z amfiprotikus molekula vándorlása

-  ha a pH  = pl, akkor a m olekula töltéseinek szám a zéró 
(n=0 ) ,

-  ha a pH > pl, akkor a m olekula töltéssel (n -»  +) rendel
kezik és a katód felé vándorol,

-  ha a pH < pl, akkor a töltéssel rendelkező molekula 
(n —» - )  az anód felé vándorol az adott körülm ények kö
zött.
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Az elektrolit-közeg ionerősségének (p) hatása:

i = s

/ = 1

ahol s: az ionok száma,
c: az egyes ionok koncentrációja,
Z: az egyes ionok vegyértéke.

A fentiek alapján javasolható a gélelektroforézis gyakorla
tában az egyvegyértékű ionok használata, továbbá az is, 
hogy ne legyen koncentrált az alkalm azott puffer.

Az elektroforézis során hó' fejlődik, amit az alkalmazott 
áramerősség, az aktuális ellenállás és az idő befolyásolnak.

A készüléket a hőfejlődés m iatt hűteni kell és lefedve 
használni, a párolgás ugyanis erősen akadályozza a ván
dorlást.

Az elektroforézis klasszikus módszerei

Az elektroforetikus eljárásokat az irodalom  általában négy 
nagy csoportba sorolja, a szabad elektroforézis, azaz a 
mozgó határfelületek módszere, a kötött vagy zónaelekt- 
roforézis, az izotachoforézis és az izoelektrom os fókuszá
lás.

A mozgó határfelületek módszere

A Tiselius-féle [3] mozgó határfelületek m ódszere volt az 
első, kidolgozott és széles körben alkalm azott elektrofore
tikus technika. A m egoldás alapja, hogy a részecskék ván
dorlása szabadon, oldatban megy végbe elektromos erőtér 
hatására. Tiselius többek között szérumfehérjék szétvá
lasztását végezte el ily módon és a hordozó nélküli elekt
roforézis folyam án a fehérjék vándorlását Schlieren- 
optikával észlelte.

Kötött, zónaelektroforézis

Az ősi eljárást ham arosan felváltották a hordozó közeget 
tartalm azó módszerek. Kötött elektroforézisnek, vagy 
zónaelektroforézisnek nevezik a stabilizált elektrolittal 
működő technikát. Az alkalm azott hordozóanyag egy ré
sze inért, áramlásgátló és kizárólag hordozó szerepet já t
szik; ilyenek az üveggyapot, a szilikagél, a cellulóz és a 
papír [12]. M ásik csoportjuk porózus és m olekulaszita
ként is hat. Ezek közé tartozik az agaróz, a kem ényítő és 
a poliakrilamid.

A hordozó közeg gyors térhódítását az a rendkívüli elő
nye biztosította, hogy csökkenti az áramlással kapcsolatos 
inhomogenitásokat és a diffúziót oly mértékben, hogy az 
elválasztott kom ponensek a maxim ális felbontóképesség
nek megfelelő legélesebb zónákat eredményezik. A hor
dozó közegnek kém iailag inertnek, egyöntetűnek és ho
mogénnek kell lennie, és lényeges, hogy gyorsan és repro- 
dukálhatóan lehessen elkészíteni.

A poliakrilam id gélek használata  az elektroforézis hor
dozójaként 1959 óta [11] óriási m értéket öltött. Különle

ges előnyük, hogy összetételük az akrilam id és az N ,N ’- 
metilén-bisz(akrilamid) aránnyal az igényeknek m egfele
lően jó l ellenőrizhetően változtatható. A pórusm éret az 
akrilam id koncentráció növekedésével csökken.

Az akrilam id típusú hordozók sikerének több oka van, 
mégpedig:
■ a pórusm éretek eloszlása,
■  az optikai átlátszóság,
■ a töltéssel rendelkező csoportok hiánya,
■ a hidrofil jelleg, és hogy
■ a fehérje m intákkal való kölcsönhatása csekély.

Az új típusú hordozók [13] közé tartozik az a poliakril- 
am idot tartalm azó gél, am ely kovalensen van hozzákötve 
agarózhoz. Ezek a vegyes alapanyagú gélek elasztikusab- 
bak és mechanikailag erősebbek, m int a klasszikus poli
akrilam id gélek, m ivel polim erizáció juk  során egy 
agaróz-indukált gélesedési folyam at játszódik le.

A fehérjék festésére  az elektroforetikus elválasztás után 
többféle eljárás ismert. A leggyakrabban használatos fe
hérjefestékek, az Amido Fekete, a Coom assie Blue R 250, 
és a Világító Zöld. A gélelektroforézis m ódszerek eredm é
nyes elterjedése a fehérjesávok nagyobb érzékenységű 
festését igényelte. 1980 körül m ár világszerte alkalm azták 
az ezüstfestési módszereket [14], am elyek érzékenysége
5-100-szorosa lehet a Coom assie Blue-festéses detektá
láshoz képest. Az első ezüstfestési változatok m ég hiszto
kémiai m ódszerekből származtak, de az ezüstfestési mód
szerek fotokém ián alapuló csoportja gyakrabban használt, 
m ert gyorsabb, olcsóbb, egyszerűbb.

Poliakrilamid gélelektroforézis (PAGE)

A fehérjék, illetve peptidek hagyom ányos poliakrilam id 
gélelektroforézissel való elválasztása (1. ábra) a töltésük
től és a méretüktől egyaránt függ [15, 16]. PAGE céljára 
különböző iniciátorokat és változó reakciókörülm ényeket 
(hőmérséklet, adalékanyagok, a m onom erek és a kereszt
kötések koncentrációja stb.) alkalm aznak. A leggyakrab
ban az akrilam id és az N ,N ’-m etilén-bisz(akrilam id) (Bis) 
gyökös kopolim erizációs reakcióját használják N ,N ,N ,N ’- 
tetram etil-etiléndiam in (TEM ED) és am m ónium -peroxi- 
diszulfát (APS) katalizátorok jelenlétében. Ily módon a 
m onom er közel 90 százalékban átalakul polim erré m ár a 
reakció első 15 percében.

SDS-PAGE

Ha a poliakrilam id gélelektroforézist nátrium -dodecil- 
szulfát (SDS) jelenlétében végezzük, az elválasztás kizá
rólag a m olekula méretétől függ. Az SDS a részecskéket 
negatív töltésfelhővel úgy burkolja be, hogy a polipep- 
tidek jellegzetes saját töltése nem ju that érvényre. Az SDS 
egységnyi polipeptidhez alkalm azott m ennyisége jelentős 
szerepet já tszik az elválasztásban.

Az SDS poliakrilam id gélelektroforézist nem  csupán a 
fehérjék m olekulatöm egének m eghatározására, hanem  is
meretlen fehérjék detektálására, bioszintetizált fehérjék 
azonosítására, kvantitatív kim utatására is használják.
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A z izotachoforézis

Az izotachoforézist [17] állandó sebességű ionvándor- 
lásnak, vagy eltolódásos elektroforetikus m ódszernek is 
nevezik. Ez az elektroforetikus technika a m olekulákat 
töltéskülönbségeik alapján választja el többnyire nem 
gélszűrésre alkalm as közegben. Az analitikai elválasz
tásoknál folyadékkal töltött kapilláris csöveket, poli- 
akrilam id gél hengereket vagy réteget használnak. A kis 
léptéknövelésű preparatív  k ísérleteket általában hori
zontális gélágyakban, géllel töltött oszlopokban vagy 
speciális, pufferrel töltött többrekeszű készülékekben 
végzik.

Az izotachoforézist kétféle elek tro lit je llem zi. Az 
egyiknek a m ozgékonysága kisebb (ez a terminátor), a 
m ásiké nagyobb (ez a vezető elektrolit), mint az elválasz
tandó anyagoké. Az elektrom os erőtér hatására a vezérion 
és a term inátor ion között elhelyezkedő elválasztandó 
ionok a term inátor felé csökkenő sebességek sorrendjében 
rendeződnek el. Az összes zóna állandó sebességgel ván
dorol tovább, m iközben az egyes anyagok (zónák) egyre 
jobban elválnak egymástól.

Az izotachoforézis feloldóképessége nem olyan jó , mint 
a többi elektroforetikus módszeré (PAGE, IEF), azonban 
azokban az esetekben, am ikor más módszerek alkalm azá
sa nehézkes vagy megvalósíthatatlan, akkor jó l kivitelez
hető elválasztást eredményez. Különösen jó l használható 
metabolitok vagy általában kis molekulák szétválasztása 
területén.

A z izoelektromos fókuszálás (IEF)

A z  izoelektromos fókuszálás [18] pH-gradiensben leját
szódó elektroforézis. A m akrom olekulák vagy peptidek a 
pH-gradiensben mindaddig vándorolnak, amíg pozitív 
vagy negatív töltésüket megőrzik (I.  és 2. ábra).

A pH-gradienst amfolitok, azaz kis molekulatöm egű 
am foter anyagok keveréke szolgáltatja. A pH-gradiens 
egyenletességét és jó  minőségét az alkalm azott am folitok

Elektroforézis Izoelektromos
fókuszálás

/ .  áb ra . A  zónaelektroforézis és az izoelektrom os fókuszálás összeha
sonlítása

Az ábrán két fehérje: A (pl=5) és B (pl=8) keverékének elválasztása látható a 
megfelelő titrálási görbékkel együtt. Zónaelektroforézis esetén a konstans puffer 
jelenlétében a kétféle, negatív töltéssel rendelkező fehérje állandó sebességgel 
vándorol az elektroforézis leállításáig. A fehérje zónák a diffúzió következtében 
idővel szélesebbé válnak. Az izoelektromos fókuszálásnál a fehérjék az elválasz
tás végpontjáig vándorolnak, amíg zéró töltésük lesz (pH=pI).

mkl

2. áb ra . A z izoelektrom os fókuszálás koncen trá ló  illetve fókuszáló  ha
tásának ábrázolása

Ugyanazt a fehérjét: B (pl=8) két különböző helyre vittük fel a gélben (az anód- 
hoz közelebb felvitt részecskék pozitív töltéssel, a katódhoz közelebbi helyre fel
vittek pedig negatív töltéssel rendelkeznek). A két fehérjezóna ebben az esetben 
egymással szemben mozog és fókuszálódik mindaddig, amíg egyetlen keskeny 
sávban találkoznak, ahol a töltésük zéró. Az ábra jobb oldalán a fehérje pH/mobi- 
litási görbéje látható.

tulajdonságai döntően befolyásolják [18]. Sveusson  [19] 
szerint az am folitok legfontosabb tulajdonságai a követke
zők:
1. jó  pufferkapacitás, a pH m eghatározása érdekében,
2 . jó  legyen a vezetőképességük az izoelektromos pontja

ikon, hogy más elektrolitok hiányában is fenn tudják 
tartani az elektromos vezetőképességet,

3. alacsony molekulatömeg, hogy a vizsgálandó m akro
m olekuláktól könnyen elkülöníthetők legyenek,

4. az összetételük különbözzék a vizsgálandó anyagoké
tól,

5. lényeges szempont, hogy a vizsgálandó m akrom oleku
lákat ne denaturálják és ne reagáljanak azokkal.

Az izoelektromos fókuszálás céljára alkalm as am folitokat 
sokféle am fiprotikus anyag keverékéből állítottak elő, így 
aminosavakból, peptidekből vagy am foter és nem amfoter 
pufferek komponenseiből.

Az izoelektromos fókuszálás a m olekulafajtákat kizáró
lag izoelektromos pontjuk alapján differenciálja. Ezt az el
választást nem befolyásolja sem a molekulaméret, sem a 
molekulaszita-hatás az elektroforetikus vándorlás során. 
Ezért az izoelektromos fókuszálást egy alapvetően nem 
szűrő közegben végzik. A legáltalánosabban nagy porozi
tású poliakrilam id gélt vagy granulált gélágyat, például 
Sephadex-gyantát vagy agarózt alkalmaznak.

Az IEF nagy felbontóképességgel rendelkező analitikai 
módszer, különösen akkor, ha a vékonyrétegben immobi- 
lizált pH -gradienst alkalm aznak [20]. A makromolekulák 
ilyen körülmények között már 0,001 pH izoelektromos 
pont különbséggel is elválaszthatók. A mátrixhoz kötött 
(rögzített) pH-gradiens további előnye, hogy az izoelekt
romos fókuszálással elválasztott fehérjék a makro-, ill. 
m ikrom olekuláris szennyezők nélkül eluálhatók 
izoionosan.

Az im m obilizált pH -gradienssel végzett izoelektromos 
fókuszálás további roham os fejlődését jelezte, hogy az 
analitikai- és a preparativ elválasztások, a kétdim enziós 
térképek készítése [2 1 ], a kom puter m odellezés, a lineá
ris és nem lineáris gradiensek esetén egyaránt adaptálták
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[20]. A jelenlegi im m obilizált pH -gradienst alkalm azó 
technikák a steady-state  m ódszerekkel kapcsolatos prob
lém ákat megoldották, és elm ondható, hogy jelenleg ez a 
módszer napjainkban is az elektrokinetikai módszerek 
sztárja.

Az elektroforetikus módszerek alkalmazása

Az analitika területén igen nagy szerepet játszanak az 
elektroforetikus technikák a fehérjék és peptidek vizsgála
tában, izolálásában, jellem zésében, tisztításában, az ide
gen fehérjék kimutatásában, az eredetvédelem  kérdései
nek megoldásában stb. [22, 23].

A fehérjéket az elektroforetikus elválasztás után azono
sítani illetve m eghatározni lehet többek között 
im m unblott alkalm azásával [24] a megfelelő antitest je 
lenlétében, vagy molekulatöm eg meghatározással, vagy 
peptid térkép azonosítási m ódszerrel, vagy az 
am inosavösszetétel illetve a szekvencia összehasonlításá
val, továbbá génm eghatározás segítségével.

Az elektroforetikus m ódszerek klinikai alkalm azása 
igen széleskörű, kiterjed a testfolyadékokra, a vérsejtekre, 
a testszövetek anyagára (plazmatérkép, fenotípusok vizs
gálata, az érrendszeri betegségeket je lző  apolipoproteinek 
kimutatására stb.). A klinikai módszerek alkalm azása álta
lában a fehérjék izolálását és im m unreagensek használatát 
igényli. A fehérjék kétdim enziós elektroforetikus elvá
lasztása jellem zésüket és a genetikai adatbázissal való 
összekapcsolásukat is lehetővé teszi.

Az elektroforézissel elválasztott fehérjék membránra 
való átvitele további lehetőséget nyújt szelektív vizsgála
tok elvégzésére, gyakorlati alkalm azásokra (allergia vizs
gálatok, HIV-diagnózis stb.) specifikus antitestekkel és 
enzimes jelöléssel esetleg kem ilum ineszcenciás módszer
rel kom binálva [25].

Az elektroforetikus technikák széles körű alkalmazási 
lehetőségeiből a teljesség igénye nélkül néhány példa ki
emelve:

A genetikai betegségeket gyakran egy egyszerű bázis
csere okozza. Ennek kim utatása DNS-szekvenálással bo
nyolult és nem m inden esetben a legalkalmasabb eljárás. 
Gélelekroforetikus m ódszerek (pl. a konform áció-érzé
keny gélelektroforézis) azonban jó l alkalm azhatók m utá
ciók detektálására [26].

A sejtb io lógiában  a kétd im enziós poliakrilam id 
gélelektroforézis, a töm egspektrom etria, az Edman-lebon- 
tás és az imm unobiot kom binálásával analizálják a sejtfe
hérjék funkcionális szerepét és biológiai aktivitását [27].

Az izoelektromos fókuszálás és az SDS poliakrilamid 
gélelektroforézis párosításával létrehozott kétdimenziós 
elválasztást (2-DE) a különféle biológiai rendszerek fe
hérjeösszetételének analízisére illetve a fehérjék jellem zé
sére használják [28].

Adatbázisok és fehérje-azonosítási technikák. Az elekt
roforetikus fehérje-azonosítási m ódszerek eredm ényei 
alapján tekintélyes m ennyiségű adatbázist hoztak létre, 
például élesztőfehérjék [29] és hum án szívizom  fehérjék 
[30] esetén. D N S-fragm entum ok  analízisét, azonosítását 
pulzálóterű gélelektroforézissel végzik [31, 32, 33]. Fe

hérjék és sejten belüli organellum ok  frakcionálására 
nagy hatékonyságú sűrűség gradiens elektroforézist [34] 
és két dim enziós gélelektroforézist [35, 36] egyaránt al
kalm aznak.

Kapilláris elektroforézis a klinikai tudományokban.
A kapilláris elektroforézis elterjedt mint klinikai eszköz 

szérum fehérjék és egyéb testfolyadékok analízisében 
[37]. Klinikai diagnózis céljára kis m olekulák analízisét is 
kapillár elektroforézissel végzik [38]. A mikrocsip kapil
láris elektroforézis rendszerek klinikai lehetőségei is szé
lesek [39].

DNS kapilláris elektroforésise a molekuláris d iagnoszti
kában:

A kapilláris zónaelektroforézist (lineáris poliakrilam i- 
dokban és cellulózban) alkalm azzák a klinikai kémiában, 
a humán genetikában, a m ikrobiológiában, a virológiában, 
a törvényszéki orvostanban, és más DNS-vizsgálatokban 
egyaránt [40].

A fehérje  „blottolás" m ódszere oly nagym értékben ter
jed t el a gyakorlatban, hogy széleskörű alkalm azási lehe
tőségeit [41] érdemes kiemelten pontokba foglalni:
-  oldatokban a fehérje-fehérje kölcsönhatás sztöchiomet- 
riájának meghatározása,
-  antitest-antigén specifitás meghatározása,
-  Lyme-kór szerodiagnózisa,
-  baktériális antigének vizsgálata,
-  élesztőfehérjék tanulm ányozása,
-  vírus antigének,
-  allergének,
-  receptorok és sejtfelszíni vizsgálatok,
-  autoimmun betegségek,
-  T-sejtek in vitro stim ulálása elektroforetikailag szeparált 

antigénekkel.
Az elektroforézis nem  egy ezoterikus módszer, hanem in
kább egy olyan lehetőség, am it a legáltalánosabban lehet 
felhasználni, és ehhez a legszélesebb területen kell terjesz
teni.

Az elektroforetikus technikák jövője

Az elektroforézis jövőjét nehéz volna megjósolni, a to
vábbi fejlődés sokféle irányt vehet. Az azonban már elő
relátható, hogy az elválasztástudom ány legújabb csillaga, 
a kapilláris zónaelektroforézis, m int az elektroforézis és a 
krom atográfia ötvözete, a jövő  egyik meghatározó, általá
nosan alkalm azott technikájává válik. Várható, hogy a ka
pilláris csőben valódi krom atográfiás elválasztások já t
szódnak le, és az elektrom os m ezőt alapjában a folyadék 
mozgásának (elektroozm otikus) generálására alkalm az
zák. A kapilláris zóna elektroforézis már összekapcsoló
dott mind on-line mind off-line a fehérje-kém ia másik je 
lentős módszerével, a töm egspektrom etriával.

A modern fehérje elválasztás-tudom ány birodalm ába 
vezető újabb nagy lehetőség a fehérjetudom ány és a kom 
putertudomány együttes alkalm azása. Ebben az esetben a 
fehérjék illetve a peptidek töltés (izoelektrom os fókuszá
lás) és méret (SDS-PAGE) szerinti elválasztással nyert 
kétdimenziós térképét alkotó ezernyi polipeptid folt kiér
tékelését a kom putertudom ány oldja meg. A kom puter al
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goritm usok és adatbázisok fejlesztésével, létrehozásával 
lehetővé válhat a nagyszámú, elválasztott fehérje azonosí
tása. A módszer különösen gyors fejlődését segíti, ha kap
csolódik a töm egspektrom etria és egyéb, a fehérjék diag
nosztizálására alkalm as módszerekkel (peptidtérkép és 
szekvenálás) is [42].

Az elektroforetikus módszerek a jövőben valószínűleg 
új m átrixokkal is gazdagodnak, ami a fejlődés irányát je 
lentősen befolyásolja [43] és az elektroforézis alkalm azá
si lehetőségeit még tovább növeli.
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Ö S S Z E F O G L A L Á S

Hajós Gyöngyi -  Idei Miklós: Elektroforetikus és elektrokro- 
matográfiás módszerek fejló'dése és alkalmazási lehetőségei
I. Klasszikus módszerek

A közlemény első részében az elektroforézis történelmi előzmé
nyeit és a klasszikus elektroforetikus módszerek (a mozgó határ
felületek módszere, a zónaelektroforézis, az izotachoforézis és az 
izoelektromos fókuszálás) alapjait foglaljuk össze. Az elektro
forézis nagyszámú alkalmazási lehetőségei közül említést teszünk 
a fehérje- és peptidkutatás, az élelmiszer-tudomány, a genetika, az 
orvosi kutatások, a klinikai kémia és a törvényszéki orvostan kü
lönböző területeiről. A műszerezettség fejlődése és az alkalmazá
si területek bővülése eredményeképp várható, hogy az elektro
forézis, különösen a kapilláris elektroforézis (kapilláris zónaelekt
roforézis) a legáltalánosabban alkalmazott módszerévé válik min
den fehérjével foglalkozó laboratóriumnak.

[Magy. Kém. Lapja, 56, 364 (2001)]

S U M M A R Y

Gy. Hajos -  M. Idei: Development and Application of 
Electrophoretic and Electrochromatographic Methods
I. Classical techniques

In the first part of the paper the historical background of elect
rophoresis and outlines of the basis of the main classical elect
rophoretic techniques (method of moving boundary, zone elect
rophoresis, isotachophoresis and isoelectric focusing) are 
reviewed. A number of applications of electrophoresis are 
demonstrated in the various fields of protein and peptide 
research, food science, genetic and medical research, clinical 
chemistry and forensic science.

As the instrumentation evolves and applications are devel
oped, the potential for electrophoresis, especially capillary elect
rophoresis (capillary zone electrophoresis) to become a unique 
tool in the protein laboratories will increase.
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KÖRNYEZETBARÁT TECHNOLÓGIÁK TERVEZESE

A z úgynevezett PU RE program  keretében a Budapesti M űszaki és G azdaságtudományi Egyetem Vegyipari M űvele
tek Tanszéke a M agyar Kém ikusok Egyesülete Környezetvédelmi, M űszaki Kémiai és K ibernetikai Szakosztályai 
részvételével még az elmúlt év elején ankétot rendezett a fe n ti címmel, amelyről lapunk is beszám olt [Magy. Kém. 
Lapja, 55, 206 (2000)]. A továbbiakban -  kis késéssel -  az ankétnak azokat az előadásait közöljük, am elyek legjob
ban megfeleltek lapunk szerkesztési célkitűzéseinek.

A membrántechnika környezetvédelmi alkalmazásai
BÉKÁSSYNÉ MOLNÁR ERIKA*

VATAI GYULA*

Bevezetés

Az ipari termelés, a közlekedés, az energia-előállítás és a 
m ezőgazdaság számos ártalmas anyagot (mellék-, illetve 
végterméket) bocsát ki a környezetbe, am elyek nem csak a 
szűkebb élettérben okoznak káros hatásokat, hanem szét
terjedve, m ódosulva a környezet egészét, végső soron az 
emberi életet károsítják [ 1].

A környezeti ártalmak elhárítására alkalmas műszaki 
megoldások a következő három kategóriába sorolhatók [2 ]:
1 . a káros em issziók csökkentése, illetve kiküszöbölése a 

forrás helyén, a folyam atok lehetőleg szennyezés
mentes megoldása;

2 . a káros anyagok továbbjutásának és konvertálódásának 
megakadályozása;

3. a kibocsátás helyén védőeszközök alkalmazása.

Nyilvánvaló, hogy az első csoportba tartoznak a legérté
kesebb, a környezetet valóban megóvó módszerek, mert 
ezek megakadályozzák a szennyező anyagok környezetbe 
jutását: ezek az ún. hulladékszegény, vagy hulladékm en
tes technológiák.

A környezetvédelm i problém ák korszerű kezelése nap
jainkban mindinkább m egköveteli, hogy a szennyezett le
vegőt, vagy vizet ne a technológiai sor végén tisztítsuk, 
hanem olyan m egoldásokat alkalm azzunk a folyamatban, 
amelyek a környezetre káros anyagok kibocsátását csök
kentik, illetve megszüntetik. A mem brántechnika a maga 
sokoldalúságával és nem utolsó sorban energiatakarékos
ságával alkalmas lehet a környezetbarát technológiai fo
lyamatokban való alkalm azásra [3].

A levegőszennyezés és a szennyvíz kezelésének le
hetőségei membránműveletek alkalmazásával

A m em brántechnika több hatékony szétválasztási művelet 
összefoglaló elnevezése, am elyek gáz és folyékony hal
mazállapotú szennyezett fluidum ok kezelésére alkalm a
sak. A legism ertebb és legelterjedtebben alkalm azott 
m embránművelet a szűrés (mikro-, ultra- és nanoszűrés),

*Szent István Egyetem, Élelmiszeripari Műveletek és Gépek Tanszék, 
Budapest

de egyre több pervaporációs kutatásról és alkalm azásról is 
jelennek meg híradások [4], és várható az anyagátadási 
m embránműveletek szélesebb körű elterjedése a környe
zetvédelem ben is.

A levegőbe kibocsátott szennyezőanyagok lehetnek szi
lárd részecskék, illő szerves vegyületek (VOC), füstgá
zokból a savanyú gázok ( S 0 2, N O x, C 0 2), szervetlen gá
zok (NH V H2S), vagy biogáz term ékei, pl. CH 4, CO-, stb.

A klasszikus szétválasztási eljárások, am elyekkel a le
vegőből a szennyező anyag kinyerhető, m ár többnyire 
működnek is; ilyenek a gázm osás (abszorbció), hűtéses 
kicsapatás, adszorpció, égetés, illetve a VOC-nál a katali
tikus égetés.

Az 1. táblázatban  néhány m egoldást m utatunk arra, ho
gyan lehet ezeket a problém ákat/szétválasztásokat m egol
dani mem brántechnika alkalm azásával.

1. táblázat

Membránműveletek alkalmazási lehetőségei 
a levegőtisztításban

Levegőből leválasztandó anyag Alkalmazható membrán/művelet
Részecskék Membránszűrők (műanyag, 

kerámia)
Szerves gőzök Pervaporációs, gőzpermeációs 

membránok
Égéstermékek savanyú gázai Membránabszorberek
(S 0 2, NOx, C 0 2) Membránreaktorok (katalizátor- 

hordozós membránok)
Ammónia, NH3 Membránabszorber,

membránreaktor
H ,S (földgázból) Gázszeparációs membránok, 

membránabszorber, membrán
reaktor

CH4, C 0 2, biogáz Gázszeparációs membránok

A szennyvizekben a szilárd részecskéken kívül lehetnek 
illékony szerves vegyületek (pl. benzol, xilol, hexán, alko
holok, aceton, kloroform, etilén-klorid stb.), nem  illékony 
szerves vegyületek (olaj, polim erek, növényvédőszerek, 
felületaktív anyagok stb.), ezeken kívül nehéz fém ek, sók, 
radioaktív hulladékok, baktérium ok, vírusok.

A szennyeződések viszonylag hatékonyan eltávolíthatók 
a szennyvizekből a hagyom ányos szétválasztási eljárások 
és a biotechnológia alkalm azásával (aktív iszapos szenny-
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víztisztítás), de az ilyen eljárások energiaigényesek (bepár- 
lás, desztilláció stb.) és/vagy újra hulladékot termelnek 
(üstmaradék, aktív iszap), am elyeket újra kezelni kell.

A mem bránm űveletek alkalm azásával a szétválasztás 
lényegesen hatékonyabbá tehető és a hulladék m ennyisé
ge minimalizálható, illetve sok esetben a szétválasztás ter
mékeinek a folyam atba történő visszaforgatásával a vesz
teség teljesen kiküszöbölhető. A m em bránm űveletek al
kalmazási lehetőségeit a teljesség igénye nélkül, különbö
ző típusú szennyeződések eltávolítására a 2 . táblázatban 
foglaltuk össze.

2. táblázat

Membránműveletek alkalmazási 
példái a szennyvíztisztításban

Szennyeződés típusa Alkalmazott/alkalmaz- 
ható membránművelet

Illékony szerves vegyület (VOC) Pervaporáció. membrán-kontaktor
Sók (nitrátok, cianidok) Elektrodialízis, membrán-kontaktor, 

nanoszűrés, fordított ozmózis, dialízis

Nehézfémek (Cd, Ni) Elektrodialízis, membrán-kontaktor, 
fordított ozmózis, nanoszűrés

Nehézfém-csapadék Mikroszűrés
Olaj-víz emulzió Mikroszűrés, ultraszűrés, nanoszűrés
Latex, festékanyagok Ultraszűrés, nanoszűrés
Felületaktív anyagok Ultraszűrés, nanoszűrés

Esettanulmányok tiszta technológiák 
kialakítására membránműveletek beiktatásával, 

környezetvédelmi céllal

A mem brántechnika környezetvédelm i alkalmazásaival 
több vonatkozásban foglalkozott kutatócsoportunk. Zárt 
kén-dioxid m entesítő  eljárást v izsgáltunk [5, 6 , 7], 
szennyvíz olaj m entesítésével [7, 8 ,9 ] , illetve detergens el
távolításával foglalkoztunk [1 0 , 1 1 ] szintén zárt technoló
giákkal. Kis víztartalm ú izopropanolt és etanolt kezeltünk 
és forgattunk vissza a technológiába [12, 13, 14], hulla
dékm entes sajtgyártási eljárást dolgoztunk ki [15].

Jelen összefoglalóban két esettanulm ány főbb adatairól 
számolunk be: a levegő acetonm entesítéséről és diklór- 
etán-tartalmú szennyvíz tisztításáról és visszaforgatásáról.

L evegő acetonmentesítése zárt tiszta technológiával

A környezetvédelm i és munkavédelmi előírások miatt az 
üzemcsarnok levegőjéből el kell távolítani az oldószergő
zöket, gazdasági m egfontolások alapján pedig meg kell 
oldani a visszanyert szerves anyagok technológiai folya
matban történő újrahasznosítását.

Az /. ábra abszorber -  deszorber rendszer összekapcso
lását mutatja. Sulzer M ellapak 250.Y típusú töltetes ab- 
szorberben vízzel nyelettük el a levegőben levő acetont. 
Az oszlop alján elfolyó kb. 5% acetont tartalm azó víz elő
melegítés után került a deszorpciót megvalósító perva- 
porációs modulra. Az előm elegítés el is hagyható, de hi
deg oldat feldolgozásához nagyobb m em bránfelület szük
séges. A Celfa CM G-M D-10 típusú membrán nagy tö
ménységű, 75-85  tf% -os acetont enged át permeátum ként 
a kisnyom ású oldalon, az aceton-szegény víz pedig visz- 
szavezethető az abszorberbe elnyelő folyadékként.

Az abszorpció kinyerési hatásfoka a gázsebesség növe
lésével jelentősen csökkent, pl. egy NTV = 2,14 átviteli 
egységszámú oszlopon 80% -ról 55% -ra, a sebesség 0,4 
m/s-ről 2 m/s-ra növelése során [16]. Ezért célszerű az ab- 
szorbert kis sebességre tervezni és ezzel nagyobb gáztar
tózkodási időt biztosítani.

A pervaporációt leggyakrabban a szeparációs tényező
vel jellemzik:

ahol c ill. c' a m embránon átm enő oldószer koncentráció
ja  a betáplált elegyben, ill. a permeátum ban. M éréseink 
szerint a szeparációs tényező a folyadékáram  növelésével 
valamelyest javítható, a hőm érséklet em elése viszont kis
sé csökkenti. Az aceton pervaporációjára mért a  = 21-25 
érték m indenképpen jónak  mondható [17].

Költségbecslést végeztünk 1000 m 3/h 20 000 ppm ace- 
tontartalm ú levegő tisztítására és visszaforgatására. A szá
m ításokhoz a Sulzer és Celfa cég árajánlatait, valamint a 
hazai energia- és anyagárakat használtuk fel.

Az abszorber-pervaporációs rendszer a levegő aceton- 
tartalm át 2 0 0  pm-re csökkenti és az acetonm entesített m o
sóvíz újra felhasználható az 1. ábra  kapcsolási sémájának 
megfelelően. A teljes rendszer beruházási költsége 140 
MFt.

Az abszorber paraméterei M ellapak 250Y töltetet alkal
mazva: 0 ,8  m átmérőjű, 6  m magas oszlop a levegő áram 
lási sebességét 0,4 m/s-ra választva. A szükséges vízáram 
600 1/h (950 l/m 2h), a kim enő levegő koncentrációja 0,24 
g/m 3 (2 0 0  ppm), az oszlopot elhagyó víz aceton-koncent- 
rációja 40 g/1 (5%). Egy ilyen param éterekkel rendelkező 
oszlop és a működéséhez szükséges egyéb kisegítő beren
dezések (víz táptartály, szivattyú, ventilátor stb.) beruhá
zási költsége kb. 10 MFt.

Az abszorberből kilépő víz térfogatáram ának és a per- 
vaporációs fluxus hőm érséklet-függésének ismeretében 
meghatározott szükséges m em bránfelület Celfa CM G- 
M D-10 típusú membrán esetén 70 m 2. 40°C-on végezve a 
pervaporációt 64 tf%-os aceton-víz elegy állítható elő.

A pervaporációs berendezés költsége magában foglalja 
a kisegítő berendezések (szivattyúk, tartályok, hőcserélő,

T isz títo tt
levegő
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1. ábra. Levegő acetonmentesítése abszorber és pervaporációs 
modul összekapcsolásával
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csővezetékek) árát is. A beruházási költségek esetén 10 
éves am ortizációs idővel számoltunk, a pervaporációs 
membrán kivételével, m elynek am ortizációs ideje általá
ban 2-3 év. A beruházási költségnek 80% -a a berendezés, 
2 0 %-a a membrán ára (3. táblázat).

3. táblázat
A pervaporációs berendezés költségei

Költségek Millió Ft/év Összköltség
% -ában

Beruházás
Abszorber + kiegészítő 

berendezések
1 6

Pervaporációs berendezés 13 76
Üzemeltetés 3 18
Összköltség 17 100

M indezekből a levegőtisztítás költsége 2 MFt/év, az ace- 
tonnyereség 25 MFt/év, a rendszer megtérülési ideje pedig
5 -6  év [18].

A zárt tiszta technológia két kimenete: a tisztított leve
gő, am elynek oldószertartalm a kisebb a környezetvédelm i 
előírásnál és a tömény perm eátum , am ely oldószerként új
ra hasznosítható.

Ipari szennyvíz diklór-etán (DKE) mentesítése 
és visszaforgatása

A technológiai folyam atban alkalm azott szerves oldószer 
visszanyerése az azt kis koncentrációban tartalmazó vizes 
oldatból egyrészt környezetvédelm i, másrészt gazdasá
gossági kívánalom . Különösen vonatkozik ez a klórozott 
szénhidrogénekre.

Ipari szennyvízből pervaporációval távolítottuk el és 
koncentráltuk a diklór-etánt.

A kapcsolási vázlat a 2. ábrán  látható. Az ipari szenny
víz kb. \%  DKE-t tartalmazott. A Sulzer 1060 pervaporá
ciós membrán organoftl, azaz a diklór-etánt engedi át. A 
betáplálási oldalon atm oszférikus nyom ást alkalmaztunk, 
a permeátum oldalon a vákuum  1-1,5 kPa volt. A DKE 
kondenzációjához folyékony nitrogént használtunk.

2. ábra. Diklór-etán kinyerése és visszaforgatása pervaporáció 
alkalmazásával

A hőm érséklet és a vákuum  em elése növelte a DKE- 
fluxust. Átlagos param éter értékek m ellett a DKE-fluxus a 
mért összes fluxusnak körülbelül a felére adódott. A per
meátum -  mivel korlátoltan elegyedő folyadékról van szó 
-  kondenzálás után szétválik kb. 1% DKE-tartalmú vízre 
és 1 % víztartalmú tiszta diklór-etánra.

A m éréseket modell DKE -  víz oldattal [18,19] és ala
csony DKE -  tartalmú gyógyszeripari szennyvízzel is el
végeztük. M odelloldattal nagyobb fluxusok adódtak, de 
szennyvízzel is elértük a 0,2 kg/m 2h összfluxust. A DKE 
-  eltávolítás hatásfoka m eghaladta a 93-98% -ot szenny
vízzel m érve is. A szeparációs tényező igen magas, 170- 
320 volt.

Egy 3 m 3/nap DKE-tartalm ú szennyvíz feldolgozására 
alkalmas berendezéshez szükséges mem brán felület 17,5 
m 2. Az optim ális nyomás 1 kPa, az optim ális hőm érséklet 
80°C.

A 4. táblázat a DKE mentesítés és visszaforgatás költ
ségadatait tartalmazza. Az összköltség több, m int 80%-át 
a ma még drága pervaporációs berendezés teszi ki.

4. táblázat
Ipari DKE-visszaforgató pervaporációs berendezés 
költségei az optimális 80 °C betáplálási hőmérséklet 

és 1 kPa permeátum oldali nyomás esetén

Költségek Millió Ft/év Az összköltség 
% -ában

Beruházás
Pervaporációs egység 34,6 81,3
Tartály 0,3 0,15
Hőcserélő 0,1 0,84
Amortizáció összesen 35,0 82,2
Üzemeltetés
Fűtés 2,0 4,5
Folyadékszállítás 0,4 1,0
Hűtés 2,7 6,4
Vákuum 2,5 5,8
Üzemeltetés összesen 7,6 17,8
Összköltség 42,6 100

Végeredm ényben megállapítható, hogy a DKE-tartalm ú 
ipari szennyvíz tisztítása környezetbarát m ódon m egold
ható pervaporációval: a perm eátum  nem tartalm az folya
m atidegen szennyezőket, ezért a technológiai folyam atba 
visszavezethető, ugyanakkor a m aradék víz koncentráció
ja  a hatályos környezetvédelm i előírásoknál kisebb, a kép
ződő víz tehát közvetlenül a csatornába engedhető.
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Ö S S Z E F O G L A L Á S

Békássyné Molnár Erika -  Vatai Gyula: A membrántechnika 
környezetvédelmi alkalmazásai

A levegő acenmentesítésére alkalmazott abszorber-pervaporá- 
ciós eljárás és az ipari szennyvíz diklór-etán mentesítése, vala
mint visszanyerése kerül bemutatásra.
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S U M M A R Y

E. Békássy-Molnár -  Gy. Vatai: Application of the Mem
brane Technique in Environmental Science

Acetone removal from air and dichloroethane recovery from 
industrial watewater are discussed by membrane technique.

A matematikai szigorúság fontossága a kiindulási struktúra 
meghatározásakor szétválasztási hálózatok szintézise esetén

HECKL ISTVÁN*
KOVÁCS ZOLTÁN**

ERCSEY ZSOLT*

A kémiai technológiákban a szétválasztási m űveletek nagy hangsúlyt kapnak, m ert a gyakran többlépéses reakció
val előállított termékek kívánt tisztaságát csak helyesen m egválasztott szeparációs művelettel, vagy szeparációs m ű
veletek sorozatával lehet biztosítani. Ez egyúttal fon tos környezetszennyezést csökkentő művelet. M ivel a szétválasz
tási műveletek fa jlagos energiaigénye általában nagy, az alkalm azott szeparációs hálózat a termék tisztaságán túl 
az előállítási költséget is jelentősen befolyásolja. Ha a termék tisztasága iránti követelmény magasabb, akkor az 
előbbiekben leírtak fokozottabban érvényesülhetnek, tehát még nagyobb figyelm et kell ford ítan i az optimális szét
választási hálózat meghatározására. A közlemény erre mutat be módszert és gyakorlati példákat, és így illik be a 
környezetbarát technológiák témakörébe.

Összetett rendszereknél csak szigorú matematikai alapokon nyugvó módszerekkel biztosítható az optimális szepa
rációs hálózat megtalálása. A m ódszernek tartalmaznia kell a szisztematikus m odellgenerálás lépését is ahhoz, 
hogy olyan keresési teret hozzon létre, amely az optimális megoldás struktúráját garantáltan tartalmazza.

Bevezetés

Az általánosan használt algoritmikus módszerek sokszor 
nem képesek m egoldani a globális optim alizálási feladatot 
még olyan viszonylag egyszerű feladatosztály esetén sem, 
ahol a költségfüggvény lineárisnak tekinthető. Ez a tény 
két dolognak a következménye: egyrészt a kiindulási 
struktúrák (szuperstruktúrák), am elyeken a m egoldás 
alapszik, nem  teljesek, vagyis nem tartalm aznak minden, 
az optim ális m egoldás szempontjából lényeges elemet, 
másrészt a problém a alapján felírt matem atikai modellek 
szükségtelenül bonyolultak.

*Számítástudomány Alkalmazása Tanszék, Veszprémi Egyetem, Veszprém 
**Számítástudományi Tanszék, Szegedi Tudományegyetem, Szeged

mkl

Egy olyan eljárás [ 1] alapján generáljuk a szuperstruk
túrát és a hozzá kapcsolódó matem atikai modellt, amely 
eljárás minden lépésének a helyessége bizonyított. Négy 
olyan publikált példát vizsgálunk meg, am elyeknél a szer
zők azt állították, hogy m egtalálták a globális optimumot. 
A problém ák vizsgálata során azt tapasztaltuk, hogy az á l
talunk kifejlesztett m ódszer minden esetben legalább m eg
egyező vagy akár 30 százalékkal jo b b  m egoldást szolgál
tat, m int az eddig ismertek.

A  szétválasztási hálózatok szintézise (Separation NetWork 
Synthesis, SNS) feladat optimális megoldásának megtalálá
sához szükségünk van egy megfelelő matematikai programo
zási modellre és egy globális optimalizálási módszerre. Az 
előbbit az utóbbival megoldva kapjuk meg az eredeti problé-
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ma optimális megoldását. Nyilvánvalóan nincs olyan mód
szer, amely általános esetben pontosan képes létrehozni a 
megfelelő programozási modellt, ellenben ismert néhány ha
tékony matematikai programozási modellt megoldó módszer.

Az, hogy néhány egyszerű SNS feladatosztály esetén is 
találtak m eglepő tulajdonságú optim um ot [2 ], azt mutatja, 
hogy a megfelelő matematikai programozási modell m eg
határozása általános esetben és az SNS feladatosztály ese
tében is egy igen nehéz feladat. Ebben az írásban megmu
tatjuk, hogyan lehet jobb  eredm ényt kapni egy nem kellő
képpen bizonyított eljárás által adott, optim álisnak gon
dolt megoldásnál úgy, hogy az új eredmény optim alitása 
már bizonyított. Egy viszonylag egyszerű SNS feladatosz
tály megoldására koncentrálunk, amelyben a műveleti 
egységek költségfüggvényei fix rész nélküli lineáris függ
vények. A jelenleg ismert algoritm ikus módszerekkel el
lentétben, am elyekben a modell előállítása nem algoritm i
kus, az általunk javasolt m ódszer minden egyes lépése al
goritmikus a modell előállítástól kezdve az optimális 
megoldás m eghatározásáig. A modell előállítása egy új
szerű szisztematikus technika segítségével történik, sőt az 
eredményül kapott modell szigorúsága bizonyított.

Szigorú szuperstruktúra

Először körvonalazzuk, hogy melyek az alapvető informáci
ók, amelyek szükségesek az algoritmikus folyamatszintézis 
módszerhez és a hozzátartozó szuperstruktúrához. Egy SNS 
feladatbeli módszernek két lényeges lépést kell magába fog
lalnia: (i) a matematikai modell generálását, amely magában 
foglalja mind a szuperstruktúrát, mind a hozzá kapcsolódó 
matematikai programozási modellt; (ii) valamint a származ
tatott matematikai programozási modell megoldását, példá
ul az optimális struktúra meghatározását valamilyen optima
lizálási módszerrel. Ha a matematikai programozási modellt 
egy nem teljes hálózati struktúrából nyeljük, akkor könnyen 
lehet, hogy nem az optimális megoldást kapjuk meg, függet
lenül attól, hogy milyen optimalizálási módszert használ
tunk. Elméletileg a szuperstruktúrát csak akkor tudjuk előál
lítani, ha minden szóba jöhető optimális megoldást isme
rünk explicit vagy implicit módon. Habár gyakorlatilag fe
lesleges a szuperstruktúra meghatározása, ha minden lehet
séges optimális megoldást expliciten ismerünk. Továbbá 
ezen megoldások előállítása különösen nehéz, hiszen óriási 
számú különböző struktúrát kell figyelembe venni a problé
ma megoldása során. így ez az eljárás még a legegyszerűbb 
feladatosztályoknál sem vezet eredményre belátható időn 
belül [3]. Ez az oka annak, hogy különlegesen fontosak azok 
a módszerek, amelyek a szuperstruktúra generálásához az 
impliciten ismert megoldásokra támaszkodnak [4].

A szétválasztási hálózatok szintézise problém a megol
dása során két különösen lényeges nézőpontot m ár hosszú 
ideje elhanyagoltak. Először is matematikailag nem defi
niálták a szuperstruktúra fogalm át, valam int nem dolgoz
tak ki olyan módszert, amely megmondaná, hogy egy 
adott szuperstruktúra tartalm azza-e az optimális struktúrát 
az adott SNS feladatosztály minden egyes feladata eseté
ben. Azért, hogy legyőzzük ezeket a nehézségeket, beve
zettük a szigorú szuperstruktúra fogalmát.

A szigorú szuperstruktúra fogalma

A definíció: Legyenek adottak a m űveleti egységek halma
zai a műveleti egységek matematikai modelljeivel együtt. 
Feltételezünk továbbá egy szisztematikus eljárást, m ely az 
adott műveleti egységekből álló bárm ely hálózathoz olyan 
m atem atikai program ozási m odellt generál, amelynek 
m egoldásával az optim ális részhálózatát garantáltan  
meghatározza. Egy hálózatot szigorú szuperstruktúrának 
nevezünk, ha a feladatosztályba tartozó bármely fe ladatra  
ezen szigorú szuperstruktúra alapján generált m atem ati
kai modell m egoldásánál kisebb költségű megoldás nem  
kapható más hálózat- és m odellgenerálás alapján.

A szigorú szuperstruktúra kifejezést azért vezettük be, 
hogy m egkülönböztethető legyen a szuperstruktúrától, 
am elynek ez idáig nem született pontos definíciója. Az 
optim ális m egoldás teljes bizonyossággal megállapítható, 
am ennyiben a matem atikai programozási modellt a szigo
rú szuperstruktúrából állították elő és a megoldó m ódsze
rünk képes az optim um meghatározására. Vagyis a szigo
rú szuperstruktúra generálásának kell az SNS feladat első 
lépésének lennie.

A szigorú szuperstruktúra nem egyedi, mert két külön
böző szuperstruktúra is vezethet ugyanahhoz az optimális 
m egoldáshoz az SNS feladatosztály minden egyes felada
ta esetén. Ennek az egyik oka a következő. Tételezzük fel, 
hogy egy szigorú szuperstruktúra tartalm az minden lehet
ségesen optimális struktúrát az SNS feladatosztály min
den feladata esetén. Ezáltal minden olyan struktúra, amely 
tartalm azza a szigorú szuperstruktúrát, egyúttal tartalmaz 
minden lehetségesen optim ális struktúrát is. Még egy egy
szerű SNS feladatosztály esetén is nehéz m eghatározni azt 
a szigorú szuperstruktúrát, am ely csak olyan műveleti 
egységeket és kapcsolataikat tartalmazza, am elyek egy le
hetségesen optimális m egoldáshoz tartoznak.

Példák

Négy [5]-beli irodalmi példát dolgoztunk ki részletesen, 
hogy szem léltessük az általunk használt módszert. Két 
példa esetén lényegesen jobb  m egoldást kaptunk, mint az 
eddig ism ertek, a másik kettőnél pedig kicsit jobb, illetve 
ugyanazon m egoldáshoz jutottunk.

A z 1. példa

Az 1. példa adatait az 1. táblázat m utatja be.

1. táblázat
Az 1. példa adatai______________

Komponens A B C
Betáplálás 10 10 10
Termék 1 6 4 2
Termék 2 4 6 8

Tegyük fel, hogy egy három kom ponensű, 1:1:1 kom po
nens arányú betáplálást szeretnénk szétválasztani két 
többkom ponensű term ékké. A term ékek kom ponens ará
nyai az [5] cikkben definiáltak. Cél, hogy a szétválasz- 
tókra érkező anyagáram ok összege m inim ális legyen. Ez
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azt jelenti, hogy a szétválasztok nehézségi foka m egegye
zik. A szükséges adatok az 1. táblázatban  vannak össze
foglalva.

Az [1] cikkben leírt SNS-LMSG algoritmus által generált 
szigorú szuperstruktúra az 1. ábrán látható. Ábráinkon D je 
löli a szétválasztót (divider), M a keverőt (mixer), S pedig a 
szétválasztót (separator). A szétválasztó felső indexe jelöli a 
szétválasztó típusát, az alsó indexszel pedig több ugyanolyan 
típusú szétválasztót különböztetünk meg. A  háromkompo- 
nensű betáplálást A, B és C komponenssel, négy folyamra 
bontottuk: közülük kettő két különböző típusú szétválasztó 
bemenetéként szolgál, a másik kettőt pedig egyenesen a vég
termékekhez vezettük. Mind a négy folyamhoz egy-egy vál
tozót rendeltünk, mert a folyamok egy megosztóból erednek 
és a megosztási arányokat a változók adják majd meg. Konk
rétan az xD]M] és az xD M azokhoz kapcsolódnak, amelyek 
közvetlenül az 1-es és 2 -es termékekhez vezetnek, az és 
xD |S 2 változók pedig azokhoz a folyamokhoz, amelyek az Sj 
és S] szétválasztóknak szolgálnak bemenetként. Az Sj szét
választó fejterméke csak az A komponenst tartalmazza, ezt a 
folyamot kettéosztjuk és a termékek előtti keverőbe vezetjük 
őket. Ehhez a két folyamhoz az xD M̂  ̂ és az xDiMi változókat 
rendeljük. Az S\ szétválasztó fenékterméke a B és C kompo
nenst tartalmazza, a folyamot háromfelé osztjuk: ebből két 
anyagáramot vezetünk a termékekhez, a harmadik pedig az 
S22 szétválasztó bemenete lesz. A folyamokhoz rendelt válto
zókat az 1. ábráról olvashatjuk le. Az Sj szétválasztó fejter
méke az A és B komponenst tartalmazza, az anyagáramot 
háromfelé osztjuk: közülük két folyamot vezetünk a termé
kekhez, a harmadik pedig az S2 szétválasztó bemenete lesz. 
Az S] szétválasztónak a fenékterméke csak a C komponenst 
tartalmazza. Ezt a folyamot megosztás után a két termékhez 
vezetjük. A megosztás miatt két új változót kell bevezetni a 
két folyamhoz.

A szétválasztási hálózat szintézis problém a modellje a 
következő fő részekből áll:
min (30 ' XD + 30 • xD ^2+ 20 • xD^  célfüggvény (1)

Feltéve, hogy

0 < x jj (i,j)e{DlMv D\M2, D ,S p  D jS j , D2MV D2M2 
D j M p  DiS2, D2M2, D4M{, D4S i,, D4M2, 
£>5M |,  D^M2, D6Mv DbMv  DjM ,̂ D 7M 2,

DgMp  D 8M 2, D g M j, DgM2}

3re
3
3reerep

S're

XD,Mi+  XD\S\+ XDIS\ +  XDiM2 ~  1 az első megosztó egyenlete (3)

x d 2m i
+ XDÍMI = XD,S\

XOyW, + XD Á  + XD,M{ = xd A

XDtM x+ XD<S\ + •*d 4m , = xd A

xD5M i + xd sm 2 - xd A

XD(№\ + XD6M2 = xd A
XD1M]+ xd 7m 2 = xd A
XDSM | + xd sm 2 = XD Á

XD9M i + xd 9m 2 ~ XD Á

. a többi megosztó egyenlete (4)

re
s '

6 = 1 0 -  UD|lM| + xD M̂i + xDtM> + xDgM|

4 — 10 • (XD lM l +  XD2M, + XDiM í + XD6M [ + XD9m )

2 = 1 0 -  (X[)iMi + x DiM i + XDiM í + x d 1m )

4 = 1 0 -  U d ,m2+ x d 2m 2 + x d 4m 2 + x d í m )
6 = 1 0 - (xD M  ̂+  x D M  ̂ +  x D^M  ̂ + x D(M  ̂ +  x D^ j )  

8 = 10 • (xDM  ̂+ xD^  + xD^  + xD^M )

<O3£5
R*o
No

Az eredményül kapott m atem atikai programozási modellt 
m egvizsgálva, láthatjuk, hogy a program ozási modell LP 
(linear programming). Figyeljük meg, hogy az [5] által ja 
vasolt modell nemlineáris. Az LP modell megoldásával 
kapjuk meg a célfüggvény m inim ális értékét, am ely 1 2 ,0 0  

lesz. Ennél az értéknél a változók értéke a következő:

D Ml '" t

x D2M | =  0 2

: 0.2 ■*0,5! “  0  2 “  0-2 XD.M,  =  0 4

XD M , ~  0  2 "DM, ■ 0.2
7\lnl

xD5M2 = 0 2

A 2. ábrán  láthatjuk a m egoldáshoz tartozó optimális há
lózatot, amely m egegyezik az [5] által találttal.

A  2. példa

A példa adatait a 2. táblázat m utatja be.

2 . táblázat

A 2. példa adatai
Komponens A B C D
Betáplálás 1 6 4 0 0
Betáplálás 2 8 6 10 6
Betáplálás 3 0 0 5 5
Nehézségi fok 4 1,5 4

Termék Komponensek összege Komponens információ
Termék 1 15 AS9 B<3 C<3 D=0
Termék 2 20 BS7 C>7 B=C
Termék 3 15 D>9 A=0

mkl374 2001. 56. ÉVFOLYAM. 10. SZÁM



Három több kom ponensű term éket szeretnénk m egkap
ni három betáplálásból. A minim alizálandó célfüggvény 
az egyes szétválasztok költségének az összegéből áll. Egy 
szétválasztó költségét úgy kapjuk, hogy a bem enetére ér
kezett anyagáram m ennyiségét m egszorozzuk a szétvá
lasztás nehézségi fokával.

Szuperstruktúrának [5] a 3. ábrán  látható struktúrát te
kintette és ez alapján generálták a 4. ábrán levő optimális 
hálózatot. A célfüggvény érték, am elyet egy NLP m odell
ből, 113 változó felhasználásával kaptak 138,18 volt. A 
feladat megoldási ideje 0,74 másodperc (a szerzők által 
adott érték), egy IBM  RS600/530-as számítógépen.

Generáltuk a szigorú szuperstruktúrát az SNS-LM SG 
algoritmikus segítségével. A belőle származtatott m ate
matikai programozási m odell lineáris, amely 90 változót 
tartalmaz, am elyből 80 a hálózathoz kapcsolódik, például 
a megosztókhoz. A többi 10 változó pedig a term ékekhez 
tartozik, ugyanis a term ékek nem  konkrétan adottak, ha
nem az egyes kom ponensekhez rendelt korlátozási feltéte
lekkel. Főként az A kom ponensnek legalább 9-nek kell 
lennie, a B, C kom ponens legfeljebb 3 lehet és D kom po

2. ábra. Az 1. példa optimális struktúrája (költség = 12)

nens egyáltalán nem vagy csak elhanyagolható m ennyi
ségben lehet az 1-es term ékben.

A javasolt m ódszeren alapuló optim ális struktúra az
5. ábrán  látható, am elyet 0,55 másodperc alatt kaptunk 
meg egy 100 M Hz-es Pentium  processzoros számítógép 
segítségével. Az LP m odell m egoldására a GAM S 2.25 
BDM LP [6 ] m egoldóját használtuk. Az eredm ényül ka
pott célfüggvény érték 104,26.

A 6. ábra  m utatja azt az optim ális hálózatot, am elyet 
úgy kaptunk, hogy összevontuk azokat a szétválasztókat, 
am elyek ugyanazt a szétválasztási feladatot végzik. Habár 
ez a hálózat különbözik a 5. ábrán  láthatótól, a költsége 
ugyanaz, m int a korábbi esetben, mivel a költségfüggvény 
lineáris. M egjegyezzük, hogy az egyes term ékek kom po
nens értékei nem  konkrét szám okkal, hanem  egyenlőtlen
ségekkel adottak, a term ékek mégis m egegyeznek az [5] 
optim ális m egoldásában kapottakkal.

A 3. példa

3. táblázat

A 3. példa adatai

4. ábra. A 2. példa [5] szerinti optimális struktúrája (költség = 138,18)

5. ábra. A 2. példa optimális struktúrája (költség = 104,26)
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6. ábra. A 2. példa optimális struktúrája összevont 
szétválasztókkal (költség = 104,26)

Egy négykom ponensű betáplálást kell szétválasztani két 
négykom ponensű term ékké. A feladat adatai a 3. táblázat
ban láthatóak. Tehát a m atem atikai programozási m odellt 
a szigorú szuperstruktúrából kapjuk az SNS-LM SG algo
ritmus segítségével. Az eredményül kapott négy szétvá- 
lasztót tartalmazó optim ális struktúra a 7. ábrán látható, 
amelynek célfüggvény értéke 54,25. Ez különbözik [5] ál
tal kapott három szétválasztós struktúrától, am elynek cél
függvény értéke 55,50.

A 4. példa

4. táblázat

A 4. példa adatai
Komponens A B c D E F
Betáplálás 23 19 25 21 26 26
Termék 1 3 2 6 8 4 10
Termék 2 8 10 8 8 6 5
Termék 3 5 4 10 3 11 4
Termék 4 7 3 1 2 5 7
Nehézségi fok 1,5 3,0 2,0 2,5 4,0

Egy hatkom ponensű betáplálásból szeretnénk kapni 
négy hatkom ponensű terméket. A példa adatait a 4. táblá
zat m utatja be. Az eredményül kapott optimális struktúra 
11 szétválasztót tartalmaz, a hálózat a 8. ábrán  látható. Az 
ehhez tartozó célfüggvény érték 330,76, ami 15 %-kal ke
vesebb, m int a [5] által kapott 388,00. Az általuk kapott 
struktúra 5 szétválasztóból épült fel. A számolási idő a mi 
esetünkben 1,65 másodperc volt egy 100 M Hz-es Pentium

7. ábra. A 3. példa optimális struktúrája (költség = 54,25)

PC-n, szemben a m ásik eljárás 33 másodpercével, amelyet 
egy IBM RS600/530-as szám ítógépen mértek.

Az 5. táblázat összegzi az általunk kapott eredményeket. 
Ezeket összehasonlítottuk a [5] eredményeivel. A megoldó 
és a példák elérhetőek a http://www.dcs.vein.hu/capo/demo 
internet címen.

5. táblázat

Az eredmények összefoglalása és összehasonlítása

Példa
szám

Komponensek
száma

Termékek
száma

Változók száma Idő Az optimális megoldás 
költségfüggvény értéke

[5]
Jelen

módszer [51*
Jelen

módszer** [5]
Jelen
módszer

i 3 2 65 22 0,13 0,22 12,00 12,00
2 4 3 113 90 0,74 0,55 138,18 104,26
3 4 2 107 67 1,37 0,26 55,50 54,25
4______ 6________________ 4 430 1094 33,00 1,65 388,00 330,76

* IBM RS600/530 
** 100MHz Pentium PC
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Ö S S Z E F O G L A L Á S

Heckl István -  Kovács Zoltán -  Ercsey Zsolt: A m atem atikai 
szigorúság fontossága a kiindulási s tru k tú ra  m eghatározása
kor szétválasztási hálózatok szintézise esetén

Eddig már sokan és igen alaposan vizsgálták az SNS feladatosz
tályba tartozó algoritmikus módszereket, hiszen ezen módszerek 
segítségével lehet megkapni egy SNS probléma optimális meg
oldását. Azonban úgy tűnik, hogy eddig nem volt ismert olyan 
módszer, amely algoritmikusán oldja meg az SNS probléma 
minden lépését, ugyanakkor képes bizonyítani a megoldás opti-

malitását. Ez annak tulajdonítható, hogy nehéz feladat sziszte
matikusan előállítani egy megfelelő matematikai programozási 
modellt. Összehasonlítottunk egy ilyen szigorú szuperstruktúrán 
alapuló, minden lépésében bizonyított eljárást egy rangos nem
zetközi folyóiratban megjelent módszerrel. A tény, hogy számos 
gyakorlati tényezőt (keverők és megosztok költsége, a csőveze
ték rendszer bonyolultsága, szivattyúzási energia, karbantartha
tóság, irányíthatóság) figyelmen kívül hagytunk, megkérdőjelez
heti a kapott struktúra létjogosultságát.

[Magy Kém. Lapja, 56, 372 (2001)] 

S U M M A R Y

I. Heckl -  Z. Kovács -  Zs. Ercsey: Separation-N etw ork Syn
thesis: G lobal O ptim um  through  R igorous S uper-S tructu re

Algorithmic methods have been extensively explored because of 
the importance of attaining the optimality of the solutions in sep
aration-network synthesis (SNS). It appears, however, that hith
erto no method has been available to algorithmically and rigor
ously solve every step of an SNS problem and at the same time 
is capable of ensuring the optimality of the solution. This is 
attributable to the difficulty in systematically generating appro
priate mathematical programming models. We compared such a 
method based on rigorous superstructure with a method pub
lished by a prestigious international journal. It should be cau
tioned, however, that a variety of practical considerations, such 
as the costs of mixers and dividers, piping complexity, pumping 
energy, maintainability, and controllability, may overshadow the 
desirability of a separation-network.

Tervezési módszerek technológiák károsanyag kibocsátásának 
csökkentésére

Bevezetés

A világpiacon a vegyipari és szénhidrogénipari üzemek új 
technológiáit általában minimális káros kibocsátással ter
vezik. Az utóbbi időben alapvetően ilyen korszerű üzem e
ket építettek a hazai társaságok is. A károsanyag kibo
csátás csökkentésének első lépése a veszteségforrások 
pontos felmérése.

Először el kell készíteni az általános és a részegységen
kénti anyagmérleget. Ha az üzem műszerezettsége nem te
szi lehetővé a pontos anyagm érleg készítését, a lehető leg
pontosabb becslést kell végezni. Ehhez felhasználhatók az 
üzem technológiájából fakadó ismeretek, és a más hason
ló üzemekben szerzett tapasztalatok is. Az anyagm érleg
ben mutatkozó eltérések valódi veszteségeket és elszám o
lási veszteségeket jelenthetnek. A beépített mérőm űszerek 
pontatlansága miatt keletkező elszámolási veszteségeket 
el kell különíteni a valódi anyagveszteségektől. A valódi 
anyagveszteségek is két részből tevődnek össze. Az állan
dó rész a folyam atokból adódó veszteség, a változó rész 
az időjárás változásaiból eredő veszteség (pl. magas kör
nyezeti hőmérséklet növeli a párolgási veszteséget). 

*Tecnimont-Budapest Rt., Budapest

V IG H  L Á S Z L Ó *

Az alábbi fontosabb veszteségforrásokat célszerű figye
lembe venni:
• a bejövő alapanyagok a közbenső termékek és készter

mékek mérése és elszámolása,
• az alapanyagok szennyezései,
• a berendezésekben lévő anyagmennyiség változásai,
• a maradékok mennyiségének becslése,
•  lefúvatások, öblítések veszteségeinek becslése,
•  az egyes berendezésekből, üzemekből és a telephely

ről eltávozó anyagok mennyiségének meghatározása,
• lefúvatások, beleértve a biztonsági szelepek szivárgá

sát is,
• leürítések, túltöltések és a berendezések szivárgása,
• üzemindítás, leállás és vészleállás veszteségei,
• időjárási hatások, mint a magas hőmérséklet nyáron, a 

csapadék mosó hatása,
• a feldolgozandó anyagmennyiség változtatása,
• tárolási veszteségek.

A legfontosabb feladat a veszteségforrások pontos felderítése. 
A legtöbb üzemben csak a veszteségek mintegy harmadát tud
ják pontosan számolni, illetve mérni. Az elszámolási rendszer 
felülvizsgálata és az esetleg szükséges pótlólagos beruházá

mkl2001. 56. ÉVFOLYAM. 10. SZÁM 377



sok után ez az arány 10% alá csökkenhet. A nem számolható 
veszteségek felderítése és meghatározása során találjuk meg 
azokat a veszteségforrásokat, amelyek megszüntethetők.

A technológia m agját csak a licenc tulajdonosának bele
egyezésével és általában jelentős beruházásokkal lehet 
módosítani, azonban az üzemi veszteségek zöme nem a 
technológia magjából ered, és egyszerűbben, kisebb költ
ségek árán is csökkenthető.

A közlemény a teljesség igénye nélkül, néhány a tech
nológiákhoz kapcsolódó, egyenként kis m ennyiségnek tű
nő, de összességében jelentős kibocsátás csökkentésének 
m ódszereit kívánja bemutatni.

Kis szénhidrogéntartalmú lefúvatások 
emisszió-csökkentése

Sok szakaszos technológiában alkalmaznak oldószerként 
vagy segédanyagként alacsony forráspontú szénhidrogén ele- 
gyeket illetve szerves vegyületeket. A reaktorokat sarzsírozás 
előtt nitrogénnel öblítik át, és a reakció befejeztével a nyo
másmentesítés során is nitrogén-szénhidrogén elegyet hivat
nak le. A magas inért tartalmú gázokat általában fáklyára 
vagy kürtőn át a szabadba vezetik. Tisztításukra az alább is
mertetendő módszerek valamelyikét lehet alkalmazni.

Kompresszió nélküli technológiák

Aktívszenes adszorpció. A régebben szinte egyeduralkodó 
technológia visszaszorulóban van. Ennek okai:
-  nagy berendezés térfogatok,
-  a regenerálás energiaigénye,
-  a kimerült aktívszén veszélyes hulladék, újra hasznosí

tása nehezen megoldható,
-  a keletkező melléktermékek (pl. szennyvíz) további ke

zelést igényelnek.

Abszorpciós-deszorpciós cikluson alapuló tisztítás. E lter
jed t technológia elsősorban nagy m ennyiségű gáz kezelé
sére. Az abszorpció hőm érséklet függését használja fel, 
ezért alapesetét - a kisnyom ású fizikai abszorpción alapu
ló m ódszert - csak ritkán alkalm azzák önmagában. Kemi- 
szorpcióval, illetve nyom áslépcsővel kom binálva nagy 
hatékonyságú gáztisztító eljárás. A vegyipar, a kőolaj- és 
földgáz-feldolgozó ipar széles körben alkalm azza pl. 
gazolin kinyerésre, savanyú gázok (kénhidrogén, szén
dioxid) eltávolítására. Hátránya, hogy viszonylag bonyo
lult és sok készülékből áll. A m egfelelő abszorbens kivá
lasztása előkísérleteket és sok szám ítást igényel. Az eljá
rás folyam atszim ulátorokkal jó l m odellezhető.

1. ábra. Oldószer visszanyerés mélyhűtéssel

2. ábra. Oldószer visszanyerés hideg oldószeres abszorpcióval
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Komprimálást alkalmazó technológiák la. táblázat

Mélyhűtés. Az oldószer tartalmú gázt 0 ,4 -0 ,6  M Pa nyo
másra sűrítik, majd az elegyet sólével hűtik. A kondenzá- 
lódott szennyező anyagot szeparátorban leválasztják. A 
folyam at igen jó l számítható és kézbentartható, kevés ha
gyományos berendezéssel m egvalósítható technológia. 
Hátránya, hogy csak viszonylag nagy koncentrációjú gá
zok kezelésére alkalmas. Csak ott gazdaságos, ahol a hi
deg energia az üzemben rendelkezésre áll.

Hideg oldószerrel történő abszorpció. A mélyhűtéses tech
nológia változata, ahol oldószerként a leválasztandó anyagot 
használják. Bár a folyamat bonyolultabb, mint az egyszerű 
mélyhűtéses módszer, üzemeltetési szempontból több előnye 
van. Elsősorban akkor célszerű alkalmazni, ha a mélyhűtő 
hőcserélő falán valamelyik komponens szilárd állapotban le
válhat. A cirkuláltatott oldószert ülepítéssel és/vagy szűréssel 
választják el víz- illetve szilárdanyag tartalmától.

Oldószeres abszorpció membrános dúsítással. Az oldósze
res abszorpció kiegészítése membrános dúsítással energeti
kailag rendkívül kedvező. Az oldószertartalmú gázt komp
resszor sűríti 0,2-0,3 M Pa nyomásra. Szeparálás után a gáz
fázist membrán egységbe vezetik. A membrán egységben a 
permeát az oldószerdús fázis, a retentát az oldószer mentesí
tett gáz. Ez utóbbit lefúvatják. A nyomáskülönbség növelésé
re a permeát oldalon folyadékgyűrűs vákuumszivattyúval 
csökkentik a nyomást. Zárófolyadékként lehűtött oldószert 
használnak. Az oldószerdús fázist visszakeringetik.

A három utóbbi módszer folyamatvázlatát az 1., 2. és 3. áb
rák mutatják be. A tisztítás hatásfokát pentán-nitrogén elegy- 
gyel modelleztük, a számítási eredményeket az 1/a, 1/b és 1/c 
táblázat tartalmazza. Az 1. ábrán a mélyhűtéses technológiai 
látható. A szénhidrogéntartalmú gázt a KI kompresszor sűríti 
1 360 kPa nyomásra. A gázt ezután a E 1 hűtőben 12 fokra hűt

jük, és az elegyet a VI háromfázisú szeparátorba vezetjük. A 
számítási eredmények az 1/a táblázatban találhatók.

O ld ó sz e rv is s z a n y e ré s  m é ly h ű té sse l.
A  m é ly h ű té se s  v á lto z a t sz im u lác ió s  s z á m ítá s á n a k  

fő b b  b e m e n ő  és k im e n ő  a d a ta i

Ib. táblázat

O ld ó sz e rv is s z a n y e ré s  a b sz o rp c ió v a l.
A  h id e g  o ld ó sze re s  a b sz o p c ió s  v á lto z a t sz im u lác ió s  

s z á m ítá s á n a k  fő b b  b e m e n ő  és k im e n ő  a d a ta i

Megnevezés
Anyagáramok

gáz be lefúvatás pentán ki víz ki
tömegáram, kg/h 76,5 69,9 5,4 1,2
hőmérséklet, C° 20,0 12 12 12
nyomás, kPa 100 1 400 1 450 1 380
pentán, kg/h 12 6,6 ___ 0

le. táblázat

O ld ó sz e rv is s z a n y e ré s  m e m b rá n o s  d ú s ítá s s a l. 
A  m e m b rá n o s  d ú s ítá so s  v á lto z a t fő b b  b e m e n ő  

és k im e n ő  a d a ta i

Megnevezés
Anyagáramok

gáz be lefúvatás pentán ki víz ki
tömegáram, kg/h 76,5 64.5 10,8 1,2
hőmérséklet, C° 20,0 12 12 12
nyomás, kPa 100 220 220 220
pentán, kg/h 12 u 10,8 0
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A 2. ábrán  a hideg oldószeres abszorpciós technológia 
látható. A szénhidrogéntartalm ú gázt a KI kom presszor 
sűríti 1 360 kPa nyomásra. A gáz ezután az abszorpciós 
kolonnába lép, ahol ellenáram ban találkozik a hideg oldó
szerrel. M ajd a V I háromfázisú szeparátorban szétválaszt
juk  a vizes és a szénhidrogén fázist.

A 3. ábrán  a m em brándúsításos technológia látható. 
A szénhidrogéntartalm ú gázt a K I kom presszor sűríti 
220 kPa nyom ásra. A gáz ezután a m em brános egység
be kerül. A reten tát fázist lefúvatjuk . A nyom áskülönb
ség növelésére a perm eát oldalon a K2 fo lyadékgyűrűs 
vákuum szivattyúval csökkentik  a nyom ást. Z árófo lya
dékként m indkét kom presszorban a lehűtött o ldószert 
használják . Az oldószerdús retentát fázist v isszakerin
getik.

M int látható, az 1. és 2. változat eredményei igen hason
lóak, a membrános dúsítást tartalmazó 3. változat lénye
gesen jobb hatásfokú.

A z abszorpciós-deszorpciós cikluson alapuló  
tisztító eljárás veszteségcsökkentése

A nagynyom ású földgáz víztartalm át trietilénglikollal 
kötik meg. A m egkötött víztartalmat deszorberben távolít- 
ják  el. A regenerálásnál az abszorbensben oldott gázok 
hasznosítás nélkül fáklyára kerülnek. Ennek visszanyeré
sére kisnyom ású szeparátort lehet a regeneráló elé beépí
teni. A visszanyert gáz fűtőgázként felhasználható például 
a deszorber fűtésére.

Bem utatjuk a földgáziparban elterjedten alkalm azott tri- 
etilénglikolos(TEG) gázszántó folyam atvázlatát (4. ábra), 
és a kisnyom ású szeparátor beépítési lehetőségét két vál
tozatban (5. és 6. ábra). Az A változat a hidegszeparáto- 
rós, am ikor a szeparátor a rekuperatív hőcserélő elé van 
beépítve. A B változat m elegszeparátoros fűtőgáz levá
lasztást alkalmaz, ahol a szeparátor a hőcserélő után van 
beépítve. A folyam atok anyagm érlegét a 2. táblázat tartal
mazza. A kezelt gáz összetétele meghatározza, hogy hi-

2 . táblázat

T E G  v ízm e n te s íté s -fű tő g á z v is sz a n y e ré s  
k is  s a v a n y ú g á z  ta r ta lo m n á l

Alapeset
Összetétel Nyers gáz Eladott gáz Fáklyára
CH m% 97,36 97,45 17,84
Nitrogén m% 1,0 1,0 0,98
Szén-dioxid m% 1,4 1,4 3,35
Kénhidrogén m% 0,16 0,15 1,62
Vízgőz m% 0,08 0,0 76,21
Mennyiség Nm3/h 11171 11160

A változat
Összetétel Nyers gáz Eladott gáz Fáklyára Fú'tőgáz
CH m% 97,36 97,45 1,08 84,9
Nitrogén m% 1,0 1,0 0,02 0,4
Szén-dioxid m% 1,4 1,4 1,3 11,6
Kénhidrogén m% 0,16 0,15 1,4 2,7
Vízgőz m% 0,08 0,0 96,2 0,4
Mennyiség Nm3/h 11171 11160 8,6 2,4

B változat
Összetétel Nyers gáz Eladott gáz Fáklyára Fú'tőgáz
CH m% 97,36 97,45 0,8 68,24
Nitrogén m% 1,0 1,0 0,0 0,36
Szén-dioxid m% 1,4 1,4 0,6 11,8
Kénhidrogén m% 0,16 0,15 __ H_ 4.3 _
Vízgőz m% 0,08 0,0 97,9 15,3
Mennyiség Nm3/h 11171 11160 8,0 3,0 :

deg, vagy meleg szeparátort alkalm azhatunk-e. A tri- 
etilénglikol ugyanis jó l oldja a savanyú gázokat is. A hi
deg szeparátorból jó l éghető gáz nyerhető. A meleg szepa
rátor alkalm azásával kis m értékben növekszik a vissza
nyert fűtőgáz mennyisége, de csökken a fűtőértéke.

Nagy szén-dioxid-, illetve kénhidrogén-tartalom  esetén 
m ár csak hidegszeparátor alkalm azható, a fűtőgáz további 
felhasználásának biztosításával. Ilyen gázzal végzett szi
muláció eredm ényeit a 3. táblázat tartalmazza. M int látha
tó, a meleg szeparátorból távozó gáz (B változat) éghető 
szénhidrogén tartalm a csak 40%.

Eladott
gáz

Betáp
gáz

Víz
telítéshez

4. ábra. TEG vízmentesítés alapesete
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Meglévő üzemek technológiai módosítás nélküli 
környezetbarát korszerűsítésének néhány lehetősége

Az üzemi veszteségekről készített USA felmérés szerint a 
veszteségének nagy része, olykor 60 -  80% -a is a szivár
gásokból, elfolyásokból származik. A veszteség két rész
ből tevődik össze:

-  a látható költség: az elveszett anyag értéke
-  a láthatatlan költség  az alábbi összetevőkből áll:

-  m unka a szivárgás megjavítására,
-  anyag a szivárgás megjavítására.
-  elveszett energia,
-  környezetvédelm i tisztítási költség,
-  környezetvédelm i bírság,
-  elveszett üzlet az image csökkenés miatt,
-  személyi kártérítési igények.

Az alábbi felsorolás a teljesség igénye nélkül mutat be né
hány veszteségforrást:

• készülékek szellőzése és tűltöltése,
• áteresztő szelepek,
• áteresztő biztonsági szelepek és hasadótárcsák,
• szivárgó töm ítések és pontkorróziós hibák,
• szelepek szivárgó tömítése, szivattyúk szivárgó tömsze- 

lencéje (lágy vagy mechanikus),
• keverők szivárgó töm szelencéje (lágy vagy m echani

kus),
• kisátm érőjű csővezetékek szivárgása,
• légzsilipek szellőzésének vesztesége,
• mintavevők átöblítése,
• karbantartásokhoz szükséges leürítések,
• berendezések mosása,
• szűrők tisztítása,
• tartályok mérésénél, víztelenítésénél, mintavételénél fel

lépő veszteségek,
• töltési m űveletek szivárgásai, elfolyásai, csöpögései,
• tároló tartályok tűltöltése, szivárgása,
• töltőkarok zárószerelvényének tökéletlen zárása,
• töltőkarok csuklóinak tömítetlenségei.

Eladott
gáz

Vizel

6. ábra. TEG vízmentesítés B változat: meleg szeparálás

5. ábra. TEG vízmentesítés A változat: hideg szeparálás
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3. táblázat

T E G  v ízm en te s íté s-fű tó 'g ázv isszan y e ré s  
n a g y  s a v a n y ú g á z  ta r ta lo m n á l

Alapeset
Összetétel Nyers gáz Eladott gáz Fáklyára
CH m% 95,42 95,6 17,84
Nitrogén m% 0,1 0,1 0,98
Széndioxid m% 2,8 2,8 3.35
Kénhidrogén m% 1,6 1,5 1,62
Vízgőz m% 0,08 0,0 76,21
Mennyiség 4mJ/h 11172 11158 14

A változat
Összetétel Nyers gáz Eladott gáz Fáklyára Fűtőgáz
CH m% 95,42 95,6 0,9 59,0
Nitrogén m% 0,1 0,1 0,0 0,3
Szén-dioxid m% 2,8 2,8 1,8 17,7
Kénhidrogén m% 1,6 1,5 10,6 22,6
Vízgőz m% 0,08 0,0 86,7 0,4
Mennyiség VníVh 11172 11158 10,5 3,5

B változat
Összetétel Nyers gáz Eladott gáz Fáklyára Fűtőgáz
CH m% 95,42 95,6 0,0 40,9
Nitrogén m% 0,1 0,1 0,0 0,2
Szén-dioxid m% 2,8 2,8 0,7 14,5
Kénhidrogén m% 1,6 1,5 4,7 29,2
Vízgőz m% 0,08 0,0 94,2 15,2
Mennyiség Nm3/h 11172 11158 8,8 5,2

A szivárgásokat lehetőleg azonnal meg kell szüntetni. A 
javításokról gyűjtö tt és rendszerezett adatok alapján 
m egállapítható, hogy hol keletkezik rendszeresen vesz
teség. C élszerű az üzem eket ultrahangos szivárgás el
lenőrzővel és az adott anyagra érzékeny szondával rend
szeresen ellenőrizni, hogy a nem látható szivárgásokat is 
felderítsék. A szivárgásm entes üzem fenntartható, de 
ehhez rendszeres ellenőrzés és folyam atos ráfordítás 
szükséges.

A berendezés és szerelvénygyártók folyam atosan kor
szerűsítik term ékeiket, hogy a szigorodó környezetvédel
mi követelm ényeket kielégítsék. Az új gyártm ányok sok 
esetben többe kerülnek, m int elavult megfelelőik, de a 
veszteségek csökkentése hosszú távon ezt a hátrányt ki
egyenlíti.

A következőkben néhány alternatívát mutatunk be a fel
újítások és javítások során végrehajtandó cserékhez.

Gyakori veszteségforrás a szivattyúk áteresztő, csöpögő  
tömszelencéje.

Sok szivattyúgyártó készít az utóbbi időben olyan cse- 
pegés, illetve töm szelence nélküli mágneses tengelykap
csolót tartalmazó szivattyút, am elynek m érete és teljesít
ménye azonos a hagyom ányos szivattyúéval, így annak 
helyére átalakítás nélkül szerelhető. Ilyen vegyipari szi
vattyú beszerezhető a Claus Union, KSB, RuhrPumpen 
stb. gyáraktól. A különleges korrózióálló szivattyúkat 
gyártó QVF cég is elkészítette az üveg, illetve teflonborí
tású szivattyú m ágneskuplungos változatát. Bár a csere az 
esetek többségében nem igényli a kapcsolódó csővezetéki 
rendszer m ódosítását, figyelni kell arra, hogy a m ágnesku
plungos szivattyúk érzékenyebbek a szárazon futásra és 
szállított közeg szilárdanyag tartalmára. A csere előtt 
szükség lehet szűrő beépítésére és a m űszerezés módosí
tására. A modern m ágneskuplungos szivattyúk ugyanis 
elektronikus védelemmel is el vannak látva, am inek a hi
bajelét fogadni kell a műszerteremben.

A m ásik leggyakoribb veszteségforrás a szerelvények 
szivárgása. A rendszeresen szivárgó szelepek és göm bcsa
pok cseréje esetén célszerű új szivárgásmentes típust vá
lasztani.

A hagyom ányos acélülékű szelepek helyett dugattyús 
szelepet célszerű beépíteni. A kritikus helyeken eddig is 
alkalm azott csőm em brános szelepekkel együtt hosszú tá
von ezek az olcsóbbak. A 4. táblázat egy USA összeha
sonlítást tartalm az a hagyom ányos szelep a csőmembrá-

A sze le p b e é p íté s  és ü ze m e lte té s  kö ltség e i
4. táblázat

Szelep 3á  “ normál acél, menetes csatlakozás.
Összehasonlítás: normál szelep, csőmembrános szelep, dugattyús szelep. 
Terhelés: telített vízgőz 150Lbs (14 barg) 406°F (194°C)
A költségek USA árakon számolva (USD)

Idő hónapban Költségtényező Hagyományos
szelep

Csőmembrános
szelep

Kiinger KVMN 
dugattyús szelep

0 Beszerzési ár 49,20 188 152
6 Gőzveszteség, 216 0 0

utánpakolás 12** 0 0
12 Gőzveszteség, 216 0 0

pakoláscsere 49,20 0 0
18 Gőzveszteség 216 0 0

utánpakolás 12* 120 12
24 Gőzveszteség 216 0 0

pakoláscsere 49,20 0 0

Kétéves költség 
szelep+alkatrész

171,60 308 164

Kétéves költség 
gőzveszteség

964 0 0

Teljes kétéves költség 1 035,60 308 164
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Dugattyús szelep zárófelület Acélülékű szelep 

7. ábra. Dugattyús szelep és acélülékű szelep összehasonlítása

nos szelep és a Kiinger EPA előírásoknak megfelelő du
gattyús szelepe között. Bár a hagyom ányos szelep ára ke
vesebb, mint harmada az EPA előírásoknak m egfelelő sze
lepekének, két év alatt a javítási költségek kiegyenlítik a 
különbséget. Szennyeződésre hajlam os közegek esetén to
vábbi előnyt jelent a dugattyús szelepek öntisztulási ké
pessége. A két szeleptípus m etszetét az 7. ábra  tartalm az
za, melyen bejelöltük a záró felületeket. A dugattyús sze
lep előnye, hogy a tömítésen keletkező lerakódásokat a 
dugattyú mintegy „lekaparja” a speciális töm ítő gyűrűről 
nyitás vagy zárás közben. A hagyom ányos szelepeknél az 
ilyen lerakódások beszorulhatnak a zárófelületek közé, és 
szivárgást illetve eróziós bem aródásokat okozhatnak. A 
tartósan szivárgásmentes üzem elést bizonyítja a 8. ábrán 
látható három sorozatgyártású szeleppel végzett szivárgá
si teszt eredménye.

A gömbcsapok hosszú távú töm ör zárását az ún. előfe
szített tömítések biztosítják. A Kiinger cég KVN típusú 
EPA előírásoknak m egfelelő dugattyús szelepe 50 000 
nyitó-záró ciklus után is nagyságrendekkel a megengedett 
mérték alatt engedte át szabványos körülmények között a 
héliumgázt.

A göm bcsapok hosszú távú töm ör zárását az ún. elő fe
szített töm ítések oldják meg. A nagy m em bránrugó-felü- 
let nyom ás alatt további záróerőt fejt ki a göm b felüle
tén, ami növeli a töm ítés hatékonyságát. További előny, 
hogy a rugalm as m em bránrugó bizonyos esetekben b iz
tonsági szelepként m űködik. C seppfolyós gázvezetékek
be épített göm bcsapok gyakran tönkrem ennek, ha zárt 
állapotban közvetlen napsugárzás éri a felületüket és a 
bezárt folyadék nyom ása m eghaladja a ház tervezési 
nyomását. Az előfeszített töm ítések ebben az esetben, 
m int egy proporcionális biztonsági szelep, kis m ennyisé
gű cseppfolyós gázt engednek át a kisebb nyom ású veze
tékbe, és ezzel m egakadályozzák a göm bcsap házának 
károsodását.

Külön problém akör a töm ítések kérdése. A mindenki ál
tal ismert azbeszttartalm ú töm ítéseket (itthon a Kiinger IT 
márkanév a szerelőknél a töm ítés egyik szinonim ája lett), 
azbesztmentes anyagokkal kell pótolni a rákkeltő hatás

Ciklus x 1000

8. ábra. KLINGER KVN szelep szivárgás vizsgálati eredményei

miatt. Az új töm ítő anyagok használata azonban jóval 
több megfontolást, és szigorúbb technológiai fegyelm et 
követel meg a karbantartóktól.
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Ö S S Z E F O G L A L Á S

Vigh L ászló : Tervezési m ódszerek technológiák károsanyag 
kibocsátásának csökkentésére

A közlemény bevezetőjében a szerző felsorolja a számba jöhető 
veszteségforrásokat, és felhívja a figyelmet a veszteségforrások 
felderítésének prioritására. Ezt követően néhány technológiához 
kapcsolódó, egyenként kis mennyiségnek tűnő, de összességé
ben jelentős kibocsátás csökkentésének módszereit mutatja be a 
kompresszió nélküli, a komprimálást alkalmazó technológiák
nál, valamint az adszorpciós-deszorpciós cikluson alapuló tisztí
tóeljárásoknál. Befejezésül meglévő üzemek technológia módo
sítás nélküli környezetbarát korszerűsítésének néhány gyakorla
ti megoldását ismerteti.

[Magy. Kém. Lapja, 56, 377 (2001) 

S U M M A R Y

L. Vigh: Design M ethods for Reducing of Em issions and 
Losses

The author lists the losses and underlines importance of finding 
all the loss-sources. Some examples are given for the hydrocar
bon loss reduction with various technologies (e. g. absorption- 
desorption cycles, with or without compressors). Finally, there 
are shown practical solutions for modifying the existing plants to 
protect environment.
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Vegyipari műveleti praktikum
SZERKESZTI: FONYO ZSOLT 

DEÁK A N D R Á S

A tartózkodási idő eloszlásának mérése és matematikai 
modellezése ____________________

SAW INSKY JÁ N O S*  
SIMÁNDI BÉLA* 

DEÁK A N D R Á S *

A vegyipari berendezésekben az anyagok meghatározott 
hatásoknak (hőmérséklet, nyomás, fizikai és kémiai hatás) 
vannak kitéve. E folyamatoknál lényeges, hogy ez a hatás 
mennyi ideig tart. Kémiai reaktornál, amikor túl hosszú tar
tózkodási idő esetén nem kívánt átalakulások mennek vég
be, nem  elegendő csupán az átlagos tartózkodási idő isme
rete, ismerni kell a tartózkodási idő eloszlást is. A tartózko
dási idő eloszlás mérés a vegyipari berendezésekben ural
kodó áramlási és makrokeveredési viszonyok meghatározá
sára szolgál [1-5]. Ha a készülék nem megfelelően műkö
dik, rossz a szétválasztás, kicsi a konverzió, akkor a tartóz
kodási idő eloszlás mérés segítséget nyújt a hibás működés 
okainak felderítésében. A tartózkodási idő eloszlás vizsgá
lattal kimutatható a készülékben a csatorna (rövidzár), a fő
árammal rosszul keveredő holttér, és belső recirkuláció.

A vizsgálatok végső célja a vegyipari berendezések mű
ködésének matematikai leírása, szám ítógépes modellezé
se. A matematikai modell alapján számítani tudjuk anyag
átadó berendezéseknél az elérhető szétválasztást, reakto
roknál a konverziót. A tartózkodási idő eloszlás m eghatá
rozása segítséget nyújt a matem atikai modell kiválasztásá
hoz. A tartózkodási idő eloszlás ism eretében számíthatók 
a matematikai modellnek a m akrokeveredést leíró para
méterei (dimenziómentes csoportjai).

A tartózkodási idő eloszlás mérése

A tartózkodási idő eloszlását nyom jelzéses kísérlettel ha
tározzuk meg. Nyom jelzőként olyan vegyületet válasz
tunk, am ely kielégíti a következő követelm ényeket: csak a 
vizsgált fázisban oldódjon, az áram lást ne zavarja, a rend
szeren változatlanul haladjon át (azaz ne reagáljon a ké
szülékben lévő anyaggal, ne kötődjön meg), áramlástani- 
lag a környező fázis részecskéihez hasonlóan viselkedjen 
és koncentrációja könnyen m érhető legyen [3].

A tartózkodási idő eloszlás m eghatározására szolgáló 
módszerek lényege, hogy a stacionáriusán m űködő beren
dezés elején a betáplálási áramban koncentráció zavarást 
hozunk létre és a rendszert elhagyó áramban m érjük a vá
laszjelet. A készülékhez csatlakozó betápláló és anyagel
vezető csővezetékekben csak konvektiv anyagtranszport
tal kell számolnunk, mivel a csővezetékekben az áramlási 
sebesség lényegesen nagyobb, m int a készülékben. Ez azt 
jelenti, hogy a berendezésből anyag nem ju t ki (illetve

♦Budapesti Műszaki és G azdaságtudom ányi Egyetem , Vegyipari 
Műveletek Tanszék, Budapest

mkl

nem kerül vissza) diffúzió vagy turbulens keveredés útján; 
azaz a vizsgált rendszer keveredésre nézve zárt.

A tartózkodási idő eloszlás mérés a készülék stacionári
us működését, az egyensúlyi állapotot nem  zavarja. E 
m ódszerrel az anyagtranszport a berendezésben a kom po
nens átadástól és a reakciótól függetlenül vizsgálható. M i
vel a nyom jelző változatlanul halad át a készüléken, ezért 
a be- és kimenőjel közötti kapcsolat lineáris.

Az impulzuszavarásnál a betáplálási áramba n() mennyi
ségű nyomjelzőt juttatunk be a közepes tartózkodási időnél 
lényegesen rövidebb idő alatt és mérjük a jelzőanyag c(t) 
koncentrációját a kilépő áramban az idő (/) függvényében. 
A nyomjelző anyagnak az a hányada, amely a rendszert t 
és t + dt időközben elhagyja Vc(t)dt / nO-val egyenlő.

A tartózkodási idő eloszlás sűrűségfüggvény:

m =
V c(t)

[l/idö] ( 1 )

ahol V  térfogatáram.
A bevitt nyom jelző m ennyiségét nem szükséges előző

leg megmérni, mivel a mért c(t) koncentráció-idő görbé
ből számítható:

« 0 = ^ 1  cMd*

Ennek felhasználásával

E (0  =
c(t)

jc ( / )d í

(2)

(3)

Tartózkodási idő eloszlás sűrűség görbék kiértékelése

Az impulzus zavarásra kapott válaszgörbék kiértékelésére az 
irodalomban számos eljárást találunk [3,7]. Ezek közül legel
terjedtebben a momentum-módszert használják [3-6]. A tar
tózkodási idő eloszlás sűrűségfüggvénynek az origóra (/ = 0 ) 
vonatkoztatott n-edik kezdeti momentuma definíció szerint:

(M „),=  J /" E ( / ) d /  [idő"] (4)

Keveredésre nézve zárt rendszernél az első kezdeti m o
mentum (M ,); a közepes tartózkodási idővel (i)  egyenlő. 
A középértékre, az eloszlás centrum ára vonatkoztatott 
mom entum ot centrális m om entum nak nevezzük. Az ij
edik dimenziómentes centrális momentum:
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\ t )  o
A sűrűségfüggvény szélessége, a tartózkodási idők szórá
sa a középérték körül ^  értékével jellem ezhető. A m áso
dik centrális m om entum ot ezért szórásnégyzetnek is neve
zik, jelölése o 2.

A momentum m ódszer előnye, hogy segítségével tet
szőleges bem enőjelre kapott válaszgörbe kiértékelhető. 
Beszélni kell azonban a módszer hiányosságairól is. Az 
impulzus-zavarásra kapott válaszgörbe vége pontatlanul, 
nagy relatív hibával mérhető. Ezek a mérési pontatlansá
gok a magasabbrendű m om entum ok számításánál a t n 
szorzótényező miatt különösen nagy súllyal szerepelnek. 
Ezenkívül az integrálás felső határának (t =co) a betartása 
sem valósítható meg. A felsorolt hibák kiküszöbölésére 
dolgozták ki a csonka [8 ], valam int a csillapított m om en
tum módszert [9].

A momentum módszerrel, az em lített hibák miatt, nem 
kaphatunk feleletet arra a kérdésre, hogy a választott m ate
matikai modell a tartózkodási idő eloszlást helyesen írja-e 
le vagy sem. Ez a kérdés csak a mért és a momentum m ód
szerrel meghatározott param éter értékkel számított E(r) 
görbék összehasonlításával dönthető el. Ha a paraméterek 
egymástól függetlenek, akkor n param éter értékének szá
mításához n momentumot kell meghatároznunk. M ivel a 
második momentumnál magasabb rendűek egyre pontatla- 
nabbul számíthatók, ezért a momentum módszert elsősor
ban egyszerű, két paraméteres modellek esetén használjuk.

A választott m atem atikai modell P; paramétereinek érté-

(5)

1. ábra. Tartózkodási idő eloszlás sűrűségfüggvény 
N darab tartályból álló kaszkád esetén

V~c.
yc,.,
Ó v-.

Ve,

VcH
2. ábra. Recirkulációs modell

két úgy határozzuk meg, hogy a mért tartózkodási idő el
oszlás sűrűség görbéből szám ított m om entum okat M n mért 
egyenlővé tesszük a választott m atem atikai modell m egfe
lelő elméleti mom entum aival M n(Pj jmodell.

M n .mért = M n(P i )modell (6 )

Az egyenletek megoldásával megkapjuk a P[ modell para
méterek értékét. Ezek kiindulási adatként szolgálnak a 
pontosabb számításhoz, am elynél az im pulzus zavarásra 
kapott válaszgörbéhez regresszióval közelítjük a m atem a
tikai modell alapján szám ított válaszgörbét.

Tartózkodási idő elosziás modellek

Cellás modell

A tartózkodási idő eloszlás m atem atikai leírására legelő
ször a sorbakapcsolt, azonos térfogatú, teljesen kevert tar
tályokból álló m odellt használták.

A cellás modell tartózkodási idő eloszlás sűrűségfügg
vénye [4, 5]:

N ( N ű )n ~1
E(t?) = —------------— e x p ( - A t? )  (7)

( N - 1)!

ahol E(i9) = /E (í) a dim enziónélküli sűrűségfüggvény, 
N  a teljesen kevert tartályok (cellák) száma, 9  = t í t  a kö
zepes tartózkodási időre vonatkoztatott dim enzióm entes 
relatív idő, t az átlagos tartózkodási idő az egész rendszer
ben. A különböző N  értékekhez tartozó elm életi sűrűség- 
függvények az 1. ábrán  láthatók.

A szórásnégyzet: cr2 = 1/N (8 )
A cellás modell lépcsős készülékeknél használható, ahol 
megfelelő szerkezeti kialakítással megakadályozzuk a lép
csők közötti keveredést: pl. perforált tányérokkal lépcsőkre 
osztott egyenáramú buborékoltató oszlopnál a folyadékfázis 
tartózkodási idő eloszlásának leírására adekvát ez a modell.

A tartózkodási idő eloszlás sűrűségfüggvény szám ításá
nál, ha a cr2-ből szám ított cellaszám  (N) nem egész szám, 
akkor a (7) egyenlet nevezőjében lévő (N  -  1)! helyébe a 
r —<j>] yyraTvv|/r kell behelyettesíteni (G-modell).

oo

T ( N )  = j  x N~ ',e x p (-x )d x  (9)
o

ha N  pozitív egész szám, akkor T(A0 = ( N  -  1)!

Recirkulációs modell

E modell szerint a készülék N  egyenlő térfogatú tökéle
tesen kevert cellából áll. A szom szédos cellák között fel
lépő recirkuláció erősségét a recirkulációs tényező érté
kével jellem ezzük: y  = Vre/ V ,  a recirkulációs áram (V ) 
és a betáplálási áram (V) hányadosa. A modell vázlata a 
2 . ábrán  látható.
A tartózkodási idő eloszlás sűrűségfüggvény egyenlete 
m egtalálható a [1 0 - 1 2 ] munkákban.

A szórásnégyzet:

g 2 _  l +  2 y 2 y ( l  + y )  í  y Y

N  N 1 [l + y J ( 10)
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3. ábra. Kevert oszlopreaktorban mért tartózkodási idő eloszlás 
sűrűségfüggvény adatok összehasonlítása a  f é s a  belső-recirkulációs 

modell alapján számított értékekkel

A recirkulációs modellt az elmúlt három évtizedben külön
böző vegyipari berendezésekben, pl. keverős extraháló és 
buborékoltató oszlopokban, hosszirányban fellépő kevere
dés leírására használták. Tökéletesen kevert cellákból álló 
bonyolultabb modellekkel a [4] és [13] munka foglalkozik.

Diffúziós modell

A nyom jelző anyagnak a készülék térfogatelemére vonat
kozó instacionárius m érlegegyenlete [14-16]:

de
div (ö g ra d  c -  ve) =  —— ( 11 )

ahol D diszperziós (más néven turbulens diffúziós) ténye
ző, v sebességvektor.

A fenti összefüggés a diffúziós vagy más néven diszper
ziós modell alapegyenlete. Kis átm érőjű henger alakú ké
szülékben turbulens áramlásnál a fluidum axiális sebes
ségprofilja közel dugattyúszerű, és a radiális keveredés 
következtében a koncentráció a készülék egy adott ke
resztm etszetében mindenütt azonos. Ebben az esetben a
( 1 1 ) egyenlet egyszerűbb alakot ölt:

D„
d 2c

d l2

de

d l

dc_

dt
( 12)

Ez az egydimenziós diffúziós m odell transzportegyenlete, 
ahol D  a tengelyirányú (axiális) keveredési tényező, v a 
dugattyúszerű axiális áram lás sebessége.

Ha a készülékhez csatlakozó betápláló és term ékelveze
tő csővezetékek átm érője a készülékénél lényegesen ki
sebb, akkor keveredés (diszperzió) csak a készülékben lép 
fel és a csövekben tökéletes kiszorítással számolhatunk 
(keveredésre nézve zárt rendszer).

A keveredésre nézve m indkét végén zárt egydimenziós 
diffúziós modell tartózkodási idő eloszlás sűrűségfüggvé
nye megtalálható a [17] munkában.

A szórásnégyzet: o
2

Pe 1 ~  7 7 t1 ~  exp^~ P e  (13)

ahol Pe = v L /D (íX dim enzióm entes Peclet-szám.
A tartózkodási idő eloszlás leírására az egydimenziós 

diffúziós modell a legkülönbözőbb folytonos üzem ű 
vegyipari berendezésnél (töltött abszorber, folyadék-fo
lyadék és szilárd-folyadék extraktor, buborékoltató oszlop 
reaktor, golyós malom stb.) bevált.

mkl

A 3. ábrán  laboratóriumi kevert oszlopreaktorban mért 
tartózkodási idő eloszlás sűrűséggörbét mutatunk be. A T -  
modell alapján számított görbét szaggatott vonallal, az ún. 
belső-recirkulációs modell alapján számított görbét pedig 
folytonos vonallal rajzoltuk. A mérésnél a betáplálás V=65 
dm 3h~l, a keverő fordulatszám n =  120 min-1 volt. A mért 
görbéből számított cellaszám N  -  5,24, a belső-recirkulá
ciós tényező f i  = 1,12 [13].
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Ö S S Z E F O G L A L Á S

Sawinsky János -  Simándi Béla -  Deák András: Tartózkodási 
idő' eloszlás mérése és matematikai modellezése

A folyamatos vegyipari berendezésekben kialakuló áramlás, bel
ső cirkuláció és holttér felderítésére a nyomjelzős kísérletek és a 
tartózkodási idő eloszlás mérések alkalmasak. Ezek a mérések le
hetővé teszik az egyszerűsített áramlási modellek paramétereinek 
kísérleti meghatározását és a modell ellenőrzését. Példaként be
mutatjuk a többlépcsős oszlopreaktorban mért és a matematikai 
modell alapján számított tartózkodási idő eloszlás sűrűséggörbét.

[Magy. Kém. Lapja, 56, 384 (2001)] 

S U M M A R Y

J. Sawinsky -  B. Simándi -  A. Deák: Measuring and Mathe
matical Modelling of the Residence-time Distribution

Tracer experiments and residence-time distributions measure
ments are useful diagnostic tools for the detection of the flow pat
tern, internal circulation and stagnant region inside the continu
ous chemical equipment. They are useful in experimentally deter
mining the parameters of simplified flow models and provide 
testing such models. As an example residence-time distribution 
density curve measured in a multistage column reactor is shown 
together with the curve calculated by the mathematical model.
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SZEMÉLYI HÍREK

Dr. Bodor Géza 
( 1930-2001)

Ez év július 8-án, életének 71. évében Bu
dapesten elhunyt dr. Bodor Géza okleveles 
vegyészmérnök, a kémiai tudományok 
doktora, címzetes egyetemi tanár. Család
ja, rokonai, barátai és munkatársai július 
27-én vettek tőle örök búcsút az Óbudai te
metőben. Személyében laptársunknak, a 
Műanyag és Gumi szerkesztőbizottságá
nak elnökét, a polimerkémia kiváló tudó
sát, a közkedvelt pedagógust, melegszívű 
embert, barátot, kollégát gyászoljuk.

Élete és munkássága a polimerek fizikai 
tulajdonságainak vizsgálatához kapcsoló
dott. 40 éven át dolgozott a Műanyagipari 
Kutató Intézetben, 1961-től az általa létre
hozott Polimer Mikromorfológia Osztály, 
majd 1980-tól a Polimerfizikai Főosztály 
vezetőjeként. Közvetlen munkatársai szá
mára megteremtette a kutatómunka szerve
zeti és tárgyi feltételeit, ezáltal biztosítva 
az intézet többi részlegének azt a biztos tu
dományos hátteret, ami az alkalmazás- és 
feldolgozás-technikai kutatásoknál nélkü
lözhetetlen. Nagyon sokat tett azért, hogy a 
polimerkutatások a helyüket megillető ran
got vívják ki a hazai és nemzetközi tudo
mányos életben. Nyugalomba vonulása 
után 1992-től 1999-ig a BME Gépészmér
nöki Karnak Polimertechnika és Textil

technológia Tanszékén kutatóprofesszor
ként oktatta a jövő gépészmérnökeit. 1991- 
től a Műanyag és Gumi szerkesztőbizottsá
gának elnökeként a hazai szaksajtó munká
ját irányította élete utolsó napjáig.

Nagy- és kisszögű röntgen- és lézerdif
frakciós technikával kutatta a szálas anya
gok szerkezetét. Kidolgozta az amorf orien
táció meghatározásának új módszerét, be
vezette az ún. fajlagos amorf orientáció fo
galmát, amely szoros összefüggésben áll a 
szálak mechanikai tulajdonságaival. A 
polipropilénszál szerkezete és gyártástech
nológiája közötti összefüggéseket vizsgál
va elsőként mutatta ki, hogy a polipropilén
szál kristályossága nem függ az előállítási 
paraméterektől, amint azt Natta és munka
társai gondolták, hanem a kristályos ré
szecskenagyság szabja meg a feldolgoz
hatóság feltételeit. A kristályos részek mé
ret-eloszlását a diffrakciós profil Fourier- 
analízisével adta meg. A polimerek mole
kulatömeg-eloszlásának tanulmányozása 
kapcsán lerakta a keresztfrakcionálási eljá
rás alapjait. E vizsgálati módszerek elvá
laszthatatlanul kötődnek a nevével fémjel
zett tudományos iskolához. Nagyszámú 
szakcikkében, majd a „Polimerek szerke
zetvizsgálata” című magyar és angol nyel

ESEMÉNYEK, TUDOMÁNYOS ÜLÉSEK, 
MEGEMLÉKEZÉSEK_________________
Még egyszer a Richter Rt. centenáriumáról

A Richter Rt., illetve jogelődje alapításá
nak 100 . évfordulója alkalmából tartott 
ünnepségekről előző lapszámunkban már 
megemlékeztünk [Magy. Kém. Lapja 56, 
345 (2001)], bemutatva a nem mindenna
pi rendezvénysorozat országos érdeklődé
sű kulturális, tudományos és társadalmi 
eseményeit. A bemutatott ünnepségsoro
zaton kívül azonban számos más rendez
vény, esemény és intézkedés is része volt 
a megemlékezésnek. A továbbiakban -  
kissé megkésve -  mutatunk be néhányat 
egyrészt azért, mert csak most jutottak el 
hozzánk, másrészt azért, mert erre is érvé
nyes a közmondás, hogy jobb későn, mint 
soha, és nem utolsó sorban azért, mert

ugyebár hosszútávon, ahogy lapunkat 
szerkesztjük, 1-2 hónapos késés nem okoz 
fennakadást.

A Richter Múzeum megnyitása

A Richter Múzeum megnyitásával indult 
tulajdonképpen a cég alapításának 100 . év
fordulója alkalmából rendezett ünnepség- 
sorozat 2001. április 12-én. Az ország első 
és így eddig egyedülálló gyógyszeripar
történeti kiállítását ünnepélyes keretek kö
zött Mikola István egészségügyi miniszter 
nyitotta meg.

A 280 négyzetméter alapterületű kiállí
tás elsősorban a hazai és a külföldi üzleti

vű szakkönyvében, valamint „Polimer 
anyagszerkezettan” című egyetemi jegyze
tében adott számot széles körű ismereteiről.

Tudományos munkásságát 1962-ben 
Munka Érdemrenddel, 1974-ben Akadé
miai Díjjal, 1987-ben Eötvös Loránd Díjjal 
ismerték el.

Évtizedeken át aktívan vett részt a hazai 
és nemzetközi tudományos életben. Elnöke 
volt az MTA Kémiai Tudományok Osztá
lya Műanyagfizikai Munkabizottságának, 
az Anyagtudományi és Technológiai 
Komplex Bizottságnak, valamint a Műsza
ki Tudományok Osztálya Szál- és Rostké
miai Albizottságának. Több nemzetközi 
tudományos konferencia szervezését irá
nyította. Ezek révén sok barátságot kötött a 
világ számos országának tudósaival.

Csendes, szerény emberként fél évszáza
dot töltött a makromolekulák hazai és nem
zetközi kutatóinak és tudósainak világában. 
Nem törekedett és nem vágyott felső veze
tői beosztásokba, tehetségét és szorgalmát a 
kutatómunkában kamatoztatta. Fontos fel
adatnak tekintette fiatal kollégáinak pályára 
állítását, szakmai karrierjük megalapozását, 
végül kutatóprofesszorként életének gaz
dag tudományos tapasztalatait az egyetemi 
hallgatókkal és a doktoranduszokkal osz
totta meg. Erős akarattal vette tudomásul a 
sors által rámért betegséget. Mindvégig az 
egész életében rá jellemző szelíd humorral 
viselte a megpróbáltatásokat és hagyott el 
örökre bennünket.

így őrizzük meg emlékezetünkben!
M. L.

partnereknek, gyógyszerészeti, illetve 
gyógyszerész szakembereknek, a gazdasá
gi és a társadalmi élet szereplőinek szól, 
másodsorban a szakmailag érintett és 
egyéb oktatási intézmények diákjainak, 
hallgatóinak.

Megvalósításában -  a centenáriumhoz 
történő kötődése ellenére -  nem az ünnepi 
jelleg kapott hangsúlyt. A kiállítás azokat a 
tényeket és ismereteket közvetíti, amelyek 
hiteles képet adnak a Richter Gedeon Rt. 
100 esztendős múltjáról, és a jelenéről. Ér
zékelteti a tradíciók fontosságát, szemlélte
ti a folyamatosságot, a fennmaradást és a 
versenyképességet, a megújulni tudást, a 
kiterjedt kapcsolatrendszert, a stabilitást, s 
nem utolsósorban sugallja az életképes jö
vőt. A kiállítás fő gondolata: az innovációs 
dinamizmus, mint a szakmai újdonságok 
iránti érdeklődés, a szorgalom és a gyakor
lati érzék előrevivő szerepe.

A kiállítás tartalmi kialakításánál a mo
nografikus jellegű megvalósítás nem volt
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cél, mivel egy időben cégtörténeti mono
gráfia és egyéb kiadványok is köszöntik az 
évfordulót. így lehetőség nyílt a fontosabb 
események, a történet és a fejlődés szem
pontjából kiemelkedő csomópontok hang
súlyosabb megjelenítésére.

A múzeum bemutatja a Richter Gedeon 
Rt. aktív kereskedelmi- és marketingpoliti
káját, a növekedés és a nemzetközi hálózat 
tervszerű kiépítésével vállalt szerepét és je
lenlétét a világban.

A kiállított tárgyak, dokumentumok a 
Richter archívumból, a Semmelweis Or
vostörténeti Múzeumból, a Várpalotai Ve
gyészeti Múzeumból, az Országos Műsza
ki Múzeumból és magángyűjteményekből 
származnak.

A múzeum kedden és pénteken 12-től 18 
óráig tekinthető meg.

(A Richter Hírlap 42 3 200! alapján)
Megnyílt a felújított Sas Patika

A Richter Rt. centenáriumi ünnepségsoroza
ta részeként -  ünnepélyes keretek között -  
május 9-én adta át a felújított Sas Patikát, 
amelyet 2 0 0 1 . februárjában vásárolt meg, 
ezzel is adózva az alapító emléke előtt. A 
Sas Patika volt az a tudományos műhely, 
ahol Richter Gedeon gyógyszerésznek kö
szönhetően a gyár és egyben a magyar 
gyógyszeripar története elkezdődött. Az 
ünnepélyen Beke Zsuzsa PR irodavezető 
köszöntötte a meghívottakat, s beszélt a 
patika történetéről. Pillich Lajos tisztelet
beli elnök a múlt emlékeit elevenítette fel 
köszöntőjében.

A „Sas” elnevezésű gyógyszertár sze
mélyi jogát Berthan Gyula gyógyszerész 
magiszter nyerte el a 35.699-1997 BM.

Beszám oló a HEURÉKA ÉREM
(Budapest, 2001. jú liu s 26.)

A HEURÉKA ÉREM a Magyar Kémiku
sok Egyesülete és a ComGenex közös 
szakmai kitüntetése a kimagasló innova
tív teljesítmények jutalmazására az anali
tikai kémia területén, különös tekintettel a 
kromatográfiára. A díj azokat az egyéne
ket illetve azon életpályákat szolgálja ju 
talmazni, melyek egyformán bírnak elmé
leti és gyakorlati jelentőséggel, azaz a 
személyek által mutatott innováció az el
méleti és a technikai haladást egyformán 
elősegíti. A díj odaítélése során megvizs
gálásra kerülnek az egyénhez kapcsolódó 
innováció és jelentősége, továbbá az inno
vációból származó tudományos/gyakorla- 
ti eredmények. Megvizsgálják, hogy az 
innováció az analitikai kémia területéhez 
tartozik-e.
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számú rendelettel (7448-1887 eln. sz.), 
mely a gyógyszertár elhelyezésére a IX. 
került Remete utca -  Márton utca -  Tűz
oltó utca és Vendel utca által határolt terü
letet jelölte meg. A gyógyszertár 1888. 
május 24-én nyílt meg a Márton u. 29. 
szám alatt, vagyis a Tűzoltó utca és a 
Márton utca sarkán. A 9796-1892 BM. 
számú rendelet (8984-1892 eln. t. sz. Főv. 
Lev. eln. 1364-1885 sz.) megengedte a 
gyógyszertárnak a Márton utca és Üllői 
utca sarkára való áthelyezését. így került 
a Gyógyszertár a jelenlegi helyére, az Ül
lői út 105. alá.

A gyógyszertár alagsorát, helyiségeit 
Richter Gedeon alkalmassá tette kis- és kö
zépügyi gyógyszer-technológiai munka 
végzésére. Tervbe vette állati szervekből 
az organoterápia céljait szolgáló készítmé
nyek előállítását. Első készítménye a 
Tomogen suprenale volt, amely még ma is 
fontos helyet tölt be a gyógyszeres terápiá
ban.

A felújítás során a nagy belmagasságú 
helyiségbe galériát építettek, amelyet 
gyógyszerek raktározására használnak. A 
gyógyszertár irodahelyiségében ugyancsak 
galériát alakítottak ki, amely által duplájá
ra növekedett a hasznos terület. A gyógy
szerek mozgatásának megkönnyítésére 
belső gyógyszerszállító liftet építettek be, a 
laboratóriumi rész új bútorzatot és eszkö
zöket kapott, és az áru-előkészítő régi bú
torzatát is felújították.

Az utcáról is megközelíthető bejárattal 
emlékszobát alakítottak ki, ahol vetítőgép 
és kiállított tárgyak emlékeztetnek a patika 
történetére. A helyiséget előadások, kihe
lyezett kis létszámú egyetemi kurzusok 
megrendezésére létesítették.

átadásáról

HEURÉKA ÉREM minden harmadik 
évben kerül kiosztásra, először (2 0 0 1 -ben) 
két érem, az ezt követő harmadik évenként 
egy-egy érem. A díj odaítéléséről háromta
gú kuratórium dönt, melyben, 2 0 0 1 -ben a 
ComGenex részéről Darvas Ferencet 
(ComGenex Rt., Budapest-San Francisco), 
a Magyar Kémikusok Egyesülete részéről 
pedig Kalász Hubát (Semmelweis Egye
tem Farmakológiai és Farmakoterápiás In
tézet, Budapest) delegálták. Harmadik, ún. 
független tag volt Valkó Klára (Stevenage,
U.K.). A kuratórium budapesti tagjai „kon
ferencia telefonbeszélgetést” hoztak létre 
Valkó Klárával, és így egyeztették a dön
tést.

A 2001-ben tartott XXI. Kromatográfiás 
Vándorgyűlés szerves része volt a két

(A Richter Hírlap alapján)
Jubileumi kiadvány

A szép kiállítású, 50 oldalon megjelenő 
füzet érdekes módon nem kapott címet, de 
céljának, a 100  éves cég története, küzdel
mei, jelenlegi helyzete, mindennapjai, 
eredményei, távlati céljai bemutatásának 
azért így is kiválóan megfelel. A jubileu
mi kiadványról -  amely értesülésünk sze
rint tartalmilag Pillich Lajos, a cég jelen
legi tiszteletbeli elnökének irányításával, 
külalakjában és kivitelezésében a 
HTSART Kiadó és Nyomda Kft.-nél ké
szült -  csak felsőfokon lehet nyilatkozni. 
Le kell írni, hogy áttekinthető, világos, 
célratörő, illusztrációval ésszerűen tarkí
tott, elemző és nem csak leíró, ízléses, 
egységes gondolatmenetű és kialakítású, 
ugyanakkor nem hivalkodó, egyszóval az 
alkalomhoz illő kiadvány. A kiadvány be
mutatja a cég 100  éves történetét számos 
adattal és illusztrációval fűszerezve, rá
mutat a dolgok közötti összefüggésekre; 
bemutatja az egyetlen független magyar 
gyógyszergyár jelenlegi helyzetét és is
merteti eredményeit, kapcsolatba hozva 
őket a mindig az innovációra törekvő al
kotó kollektíva módszereivel és az azok 
mögötti szellemi alkotásokkal. A kiad
vány kellő teret szentel a jövő célkitűzé
seinek bemutatására is.

A jubileumi kiadványban elmélyedve 
fogalmazódik meg a recenzensben az a 
megállapítás, hogy a Richter Rt. 100 évére 
méltán alkalmazható lenne az Andrássyak 
jelmondata; „Non videre séd esse”, ami 
ugye annyit jelent, hogy nem látszani, ha
nem lenni.

Sz. G.

HEURÉKA ÉREM átadása, melyre a Ván
dorgyűlés második napjának délutáni szek
ciójában került sor. A kitüntetés pénzjuta
lom és egy ezüstözött (bronz) érem, mely 
Albrecht Júlia képzőművész alkotása (lásd 
a mellékelt fotót).

A 2001. év két kitüntetettje Ettre László 
és Guttman András. Mindkét kitüntetettet 
életmunkája alapján választották ki, és ki
váló alkotói munkájuk egyesíti a sokolda
lúságot, tudományos haladást, és felfede
zéseik ipari alkalmazásának lehetősé- 
gét/megvalósítását. A személyre lebontott 
indoklások a következők.

Ettre László nevéhez fűződik a kapilláris 
gázkromatográfia számos részterülete, és 
ezeknek egy alapvető könyvben és nagy
számú közleményben történő rendkívülien 
széleskörű ismertetése, mely további kuta
tók, kutatócsoportok és intézmények részé
ről nagyon széleskörű tevékenységet ala
pozott meg. Ettre László közismert módon
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jelentős szakmai segítséget nyújt a Ma
gyarországon és külföldön élő magyar ana
litikusoknak.

Guttman András nevéhez fűződik a ka
pilláris elektroforézis preparativ alkalma
zása, az ultravékony gélen végzett elektro
forézis kifejlesztése és alkalmazása geneti
kai vizsgálatokra, genetikai rendellenessé
gek kiszűrésére. Tevékenysége a legutóbbi 
időben a mikroeszközökkel (chip) végzett 
analitikai módszerek és készülékek (mic- 
rofabricated devices) kifejlesztése. 
Guttman András nagyszámú közlemény
ben számolt be munkásságáról, melyet szá
mos kutató és intézmény idéz, és használ 
fel. Guttman András külföldön élő magyar 
kutató, aki ugyanakkor Magyarországon is 
aktívan vesz részt a hazai kutatásokban, 
kutatói részvételével magyar egyetemeket 
és iparvállalatokat támogat, külföldi 
munkahelye(i)n folyamatosan foglalkoztat 
magyarokat.

Az alábbiakban rövid ismertetőt adunk a 
díjazottak életpályájáról.

Ettre László 1945-ben végzett a Buda
pesti Műszaki Egyetemen, mint okleveles 
vegyészmérnök. Diplomája kézhez vétele 
után a Richter Gedeon Gyógyszergyár
ban (Budapesten), majd a Nehézvegyipa
ri Kutató Intézetben (Veszprémben), és a 
Műanyagipari Kutatóintézetben (Buda
pest) tevékenykedett. Rövid ideig Kelet- 
Németországban dolgozott 1956-ban, 
majd 1956 és 1958 között a LURGI Ve
gyiművek munkatársa volt Frankfurt am 
Main-ban, ott kezdte el kromatográfiás

tevékenységét. 1958-tól él az Amerikai 
Egyesült Államokban, ahol a Perkin- 
Elmer Corporation munkatársa lett, és 
néhány éves szerkesztői „kitérő” után a 
Perkin-Elmertől ment nyugdíjba 1990- 
ben. 1968 és 1972 között a John Wiley 
kiadónál az Ipari Analitikai Kémiai En
ciklopédiának (Encyclopedia of Industri
al Chemical Analysis) felelős szerkesztő
je volt.

1986-88 között az University of Hous
ton Kémiai Intézetében volt címzetes egye
temi tanár, 1988-tól kapcsolódott be a Yale 
Egyetem Vegyészmérnöki Intézetében fo
lyó oktató-kutató munkába, mint adjunct 
professor.

Ettre László a gázkromatográfia szá
mos területén volt eredményes, melyek 
közül legjelentősebbek a kapilláris oszlo
pok elméletével és gyakorlatával, vala
mint a gőztér-analízises gázkromatográfia 
elméletével és módszertanával kapcsola
tos munkássága. Igen értékesnek mondha
tó a kromatográfia történetével és fejlődé
sével kapcsolatos kutató-értékelő mun
kássága, vizsgálva és elemezve a módsze
rek egyes fázisainak a tudomány akkori 
állásával kapcsolatos összefüggéseit. O 
dolgozta ki a IUPAC kromatográfiás ne
vezéktanának szabályait, emellett ő vezet
te be a WCOT (wall-coated open-tubu- 
lar), PLOT (porous-layer open-tubular), 
SCOT (support-coated open-tubular) ki
fejezéseket, melyek Ettre: Open Tubular 
Columns in Gas Chromatography köny
vének megjelenése óta vannak mindenna
pi használatban.

Ettre László dolgozatainak száma 200 
feletti, emellett 15 könyvnek szerzője vagy 
társszerzője és további 41 könyv szerkesz
tője. Több könyvét lefordították oroszra, 
spanyolra, franciára, németre, olaszra. A 
világ számos országában tartott előadáso
kat kongresszusokon illetve egyetemeken, 
nagyszámú kongresszus szervezésében 
vett részt aktívan.

Megtartotta „magyar-kapcsolatait”, kö
zös cikkei és/vagy könyvrészletei jelentek 
meg Báthori Máriával, Horváth Csabával, 
Mázor Lászlóval, Takács Józseffel. A Ma
gyar Kémikusok Lapja szerkesztőbizottsá
gának tagja.

Nyolc éven keresztül volt tagja a 
IUPAC analitikai kémiai nevezéktan bi
zottságának (Comission of Analytical 
Nomenclature, International Union of 
Pure and Applied Chemistry), szerkesztő- 
bizottsági tagja a Chromatographia, Jour
nal of Liquid Chromatography, LC/GC 
(mind az Észak-Amerikai, mind az Euró
pai kiadás). Igen tiszteletre méltó az igé
nyes szerkesztői munkássága, melyben se
gíteni akarása is sokszor megnyilvánul -  
érthető angollá formálja azoknak a kéz

iratoknak a szövegét, melyek az iskolában 
tanult angol szavakkal és az angol nyelv 
szabályainak betartásával íródtak, de a 
köznapi/tudományos angoltól átjavításuk 
előtt még messze voltak.

Ettre László számos kitüntetést kapott, 
melyek közé tartozik az M.S. Tswett 
Award in Chromatography (International 
Symposium on Advances in Chromatog
raphy, 1978), Anniversary M.S. Tswett 
Chromatography Medal (All-Union Sci
entific Council of Chromatography,
U.S.S.R. Academy of Sciences, 1979), 
L.S. Palmer Award (Minessota Chro
matography Forum, 1981), A.J.P. Martin 
Award (The Chromatographic Society, 
1982), National Award in Chromatogra
phy (American Chemical Society, 1985), 
Merit Award (Western Carolinas Chro
matography Discussion Group, 1987), 
Pioneer in the Development o f Analyti
cal Instrumentation (First James L. 
Waters Symposium, 41st Pittsburgh Con
ference on Analytical Chemistry and 
Applied Spectroscopy, 1990), M.S. 
Tswett Award (The Russian Chromatog
raphy Society, 1991), M.J.E. Golay 
Award in Capillary Chromatography 
(International Symposium on Capillary 
Chromatography, 1992), Merit Award 
(New England Chromatography Council, 
1992), Keene P. Dimick Award in Chro
matography (Society for Analytical 
Chemists of Pittsburgh, 1998), Horváth 
Medal (Connecticut Separation Science 
Council, 2001).

Guttman András 1978-ban végzett a 
Veszprémi Vegyipari Egyetemen, mint ok
leveles vegyészmérnök. Ezután a Semmel
weis Orvostudományi Egyetemen dolgo
zott, előbb az I. sz. Biokémiai Intézetben, 
majd a Központi Izotóp Laboratóriumban, 
itt végzett tevékenysége kapcsolta a kro- 
matográfiához. Metabolizmust, metaboli- 
tokat vizsgált, a rutin farmakológiai kísér
letek során keletkező metabolitok azonosí
tását és mennyiségi mérését kombinált 
kromatográfiás eljárásokkal, főleg réteg- 
kromatográfiával, nagynyomású folyadék- 
kromatográfiával és gázkromatográfiával 
végezte.

1987-ben hívta meg B. L. Karger pro
fesszor Bostonba, ahol ösztöndíjas munka
társa volt a Northwestern University-n, a 
Barrett Institute for Material Sciencenek. 
Három évet töltött Bostonban, az itt vég
zett tevékenysége illetve publikációi alap
vetően hozzájárultak a nagyfeszültségű ka
pilláris elektroforézis (high-voltage capil
lary electrophoresis, CE) elméleti alapjai
nak tisztázásához, illetve olyan gyakorlati 
problémák megoldásához, hogy mi módon 
lehet nagy térfogatú mintával terhelni a 
rendszert.
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1990-ben csatlakozott a Beckman 
Instruments (Fullerton, California, USA) 
kutatógárdájához, fő működési területe ek
kor is a CE maradt. A világ egyik élenjáró 
műszerfejlesztő cégénél is kiemelkedő 
szakmai-tudományos teljesítményt muta
tott Guttman András, hiszen az év 
feltalálója lett (1992-ben és 1995-ben), és 
az 50 éves jubileumára kiadott külön köte
te, „Milestones in Analytical Chemistry”, 
Ed.: M. Warner, ÁCS, Washington, DC, 
USA, Guttman András „Analytical and 
Micropreparative Ultrahigh Resolution of 
Oligonucleotides by Polyacrylamide Gel 
High Performance Capillary Electrophore
sis” c. cikkével zárult.

1996 és 1999 között a Genetic Biosys
tems (San Diego, CA, USA) tudományos 
igazgatója volt, ahol megoldotta a DNS 
fragmensek gyors és érzékeny elválasztá
sát ultravékony gélelektroforézissel. 1999- 
től András a Torrey Mesa Kutató Intézet
ben (LaJolla, CA, USA) dolgozik, mely a 
Syngenta non-profit kutató bázisa. Jelen

tevékenysége a mikroelválasztási techni
kák kifejlesztése és alkalmazása 
biopolimerek elválasztása során. Ezzel a 
módszerrel az elektroforézis és a kroma- 
tográfia egyszerre tehető olcsóvá, gyorssá, 
és ezáltal kielégítheti az elválasztástechni
ka a genetikai tudomány és a genetikai ipar 
egyre növekvő igényeit is.

Guttman András publikációinak száma 
124, melyből könyvrészlet 22, tudományos 
közlemény pedig 102. Publikációira eddig 
több mint kettőezer hivatkozás történt, ösz- 
szesített impakt faktora 237. Rendszeresen 
közöl az Analytical Chemistry, Elec
trophoresis és a Journal of Chromatogra
phy folyóiratokban, a Nature-ben (Vol. 
380, 461-462, 1996) megjelent közlemé
nye is biopolimerek elválasztásával foglal
kozott. Az Electrophoresis (Wiley) szer
kesztőbizottságának tagja. Szabadalmai
nak száma nyolc.

2000-től bekapcsolódott az Yale Egyetem 
Vegyészmérnöki Intézetében folyó oktató 
munkába. Számos kongresszuson szerepel

meghívott előadóként, egyebek között évek 
óta szervez szekciót az elválasztás-tudo
mány legújabb fejlődési eredményeiről a 
PittCon-on (the Pittsburgh Conference of 
Analytical Chemistry and Applied Spec- 
troscopy, 2001-ben New Orleansban volt, 
húszezer regisztrált résztvevővel). Fő szer
vezője lesz a 2003. januátjában tartandó 
elektroforézis világkongresszusnak, „16th 
International Symposium on Microscale 
Separations and Analysis (HPCE 2003, 
http://www.casss.org/meetings/2003HPCE).

Alkotó tevékenységének jelentős része 
az USA-hoz fűződik, mégsem tartozik a 
külföldre szakadt hazánkfiai közé. Jelen 
munkásságának színhelye nemcsak 
LaJolla (CA, USA), hanem Budapest is, 
ahol az egyik magyar-amerikai cégnél 
rendszeresen részt vesz annak kutatási te
vékenységében. Amerikai laboratóriumába 
rendszeresen meghív magyar vendégkuta
tókat, számos közleményének hazai társ
szerzője van.

Kalász Huba

HÍREK, ADATOK, INFORMÁCIÓK

Vegyipari vállalatok 2000. évi főbb adatai III.

HUMAN O ltóanyagterm elő és G yógyszergyártó Rt.

Megnevezés 1999. 2000.
M Ft

Index, % 
2000/1999

Értékesítés nettó árbevétele 10 876 11 098 102,04
ebből export 2 080 4 037 194,09

Adózás előtti eredmény 715 496 69,37
Átlagos statisztikai állományi 

létszám (fő) 827 782 94,56

Jegyzett tőke 3 800 3 800 100,0
ebből külföldi részesedés 3 723 2 110 56,67
ebből állami tulajdon - 960 -

Beruházás 1 703 345 20,26
Tárgyi eszközök bruttó értéke 7 793 8 135 104,39
Tárgyi eszközök nettó értéke 5 648 5 292 93,7

H untsm an C orporation  H ungary  Rt.

Megnevezés 1999. 2000.
M Ft

Index, % 
2000/1999

Értékesítés nettó árbevétele 1 085 1 743 131,56
ebből export 1 986 2 654 133,64

Adózás előtti eredmény 
Átlagos statisztikai állományi

797 901 113,05

létszám (fő) 6 115 1 916,67
Jegyzett tőke 237 235 99,16

ebből külföldi részesedés 275 275 100
ebből állami tulajdon 175 175 100

Beruházás - - -

Tárgyi eszközök bruttó értéke 213 179 84,04
Tárgyi eszközök nettó értéke 1 137 1 565 137,64

M ED IK ÉM IA  Rt.

Megnevezés 1999. 2000. 
Mrd Ft

Index, % 
2000/1999

Értékesítés nettó árbevétele 1,671 1,596 95,51
ebből export 0,097 0,140 144,33

Adózás előtti eredmény 
Átlagos statisztikai állományi

0,16 0,039 24,38

létszám (fő) 165 158 95,76
Jegyzett tőke 0,658 0,658 100

ebből külföldi részesedés - - -

ebből állami tulajdon - - -

Beruházás 0,073 0,074 101,37
Tárgyi eszközök bruttó értéke 0,957 0,971 101,46
Tárgyi eszközök nettó értéke 0,62 0,614 99,03

R ichter G edeon R t.

Megnevezés 1999. 2000.
Mrd Ft

Index, % 
2000/1999

Értékesítés nettó árbevétele 59,9 74,7 124,7
ebből export 39,6 54,2 136,9

Adózás előtti eredmény 
Átlagos statisztikai állományi

18,1 19,4 107,2

létszám (fő) 4579 4798 104,8
Jegyzett tőke 18,6 18,6 100,0

ebből külföldi részesedés 11,5 10,9 94,8
ebből állami tulajdon 4,7 4,7 100

Beruházás 15,6 17,4 111,5
Tárgyi eszközök bruttó értéke 60,4 76,9 127,3
Tárgyi eszközök nettó értéke 43,3 54,2 125,2
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KEMOBIL Rt. TAURUS Gumiipari Rt. és részesedései

Megnevezés 1999. 2000.
Mrd Ft

Index, % 
2000/1999

Értékesítés nettó árbevétele 35,7 44,3 124,1
ebből export 30,1 37,5 124,6

Adózás előtti eredmény 
Átlagos statisztikai állományi

0,4 0,2 50

létszám (fő) 2 498 2 295 91,9
Jegyzett tőke 6,2 6,2 100

ebből külföldi részesedés 6,2 6,2 100
ebből állami tulajdon - - -

Beruházás 3,7 2,9 78,4
Tárgyi eszközök bruttó értéke 17,4 18,3 105,2
Tárgyi eszközök nettó értéke 13,7 14,5 105,8

Megnevezés 1999. 2000. 
Mrd Ft

Index, % 
2000/1999

Értékesítés nettó árbevétele 0,712 0,872 122,4
ebből export 0,390 0,478 122,6

Adózás előtti eredmény 
Átlagos statisztikai állományi

0,057 0,102 178,9

létszám (fő) 62 63 101,6
Jegyzett tőke 0,179 0,179 100

ebből külföldi részesedés - - -

ebből állami tulajdon - - -

Beruházás 0,005 0,010 200
Tárgyi eszközök bruttó értéke 0,175 0,185 105,7
Tárgyi eszközök nettó értéke 0,112 0,109 97,3
Saját tőke Mrd Ft 0,274 0,322 117,5
Átlagos jövedelem eFt/fő/év 810 1030 127,2
Kifizetett osztalék, % 20 20 100

UINDE G Á Z Rt. Zoltek Rt.

Megnevezés 1999.
M Ft

2000. Index, % 
2000/1999

Értékesítés nettó árbevétele 12 023 14 472 120
ebből export 2 205 2 763 125

Adózás előtti eredmény 
Átlagos statisztikai állományi

2 305 3 136 136

létszám (fő) 727 711 98
Jegyzett tőke 3 199 3 199 100

ebből külföldi részesedés 3 199 3 199 100
ebből állami tulajdon - - -

Beruházás - - -

Tárgyi eszközök bruttó értéke - - -

Tárgyi eszközök nettó értéke - - -

Megnevezés 1999. 2000.
Mrd Ft

Index, % 
2000/1999

Értékesítés nettó árbevétele 11,0 13,8 125,5
ebből export 7,0 9,4 134,3

Adózás előtti eredmény 
Átlagos statisztikai állományi

-0 ,8 -0 ,3 37,5

létszám (fő) 1 272 1 154 90,7
Jegyzett tőke 4,5 4,5 100

ebből külföldi részesedés 99,2 99,2 100
ebből állami tulajdon - - -

Beruházás 1,3 2,3 176,9
Tárgyi eszközök bruttó értéke 7,9 9,2 116,5
Tárgyi eszközök nettó értéke 6,3 7,2 114,3

Hírek az iparból

Abbot Laboratories Hungary Kft.

Bekerül az első tíz gyógyszerértékesítő cég 
közé az Abbot hazai képviselője azáltal, 
hogy az USA-beli Abbot megvásárolta a 
német Knoll AG-t. Ezzel a hazai forgalom 
elérheti a 25 M USD-t, amiből a Knoll 
Hungária Kft. kb. 6 millió USD-t tesz ki. A 
két cég termékprofilja jól kiegészíti egy
mást. Az egyesített hazai cégek az Abbott 
Városligeti fasorban lévő központjában 
folytatják a munkájukat, de szeptemberre 
kész az új iroda is. Az orvoslátogató háló
zatuk mérete megközelíti az Egis-ét és a 
Chinoinét.

Mint ismeretes az Abbott 22%-os tulaj
doni részesedéssel rendelkezik a Biorex 
Rt.-ben.

Richter Rt.

A Richter Rt. bejelentette, hogy megvásá
rolta a Kijevoblfarmacija ukrán gyógy
szer-kereskedelmi társaság részvényei
nek 25 százalékát, ezzel 8 8 ,6  százalékra 
növelve részesedését. A Richter -  mint 
azt Beke Zsuzsa, a társaság szóvivője a 
Napi Gazdaságnak elmondta -  az általa 
49 százalékos mértékben birtokolt

Ukfarm kereskedőcégtől vásárolta meg a 
pakettet.

A Richter számára Ukrajna a negyedik 
legfontosabb célország, tavalyi eladásai 
ott 9,3 millió dollárra rúgtak. Az 1993- 
ban alapított Ukfarm gyógyszer-kereske
delmi vállalata mellé (ebben 51 százalék 
ukrán magánszemélyeké) 1997-ben vásá
rolta meg a Kijevoblfarmacija 15 százalé
kát egy helyi brókercég közvetítésével, a 
kuponos privatizáció során tulajdonossá 
vált magánszemélyektől. (A társaság a
7,5 millió lakosú kijevi terület legna
gyobb gyógyszer-nagykereskedője, az 
Ukfarm régi fontos partnere.) Ezután
1998-ban 15 százalékot megvett az Uk
rán Állami Vagyonalaptól, amelyet 1999- 
ben újabb pakett megvásárlása követett. 
A csomag egy részét akkor az Ukfarm 
vette meg az ukrán államtól, ez került 
most a Richterhez.

A privatizáció idején a Richter több 
millió dolláros beruházást vállalt, ennek 
időarányos része -  mint Beke Zsuzsa el
mondta -  teljesült. Épült a Kijevoblfarma
cija GMP-normáknak is megfelelő gyógy
szercsomagoló üzeme és raktárbázisa, ezt 
egy tablettázó követi. Bogsch Erik vezér- 
igazgató nemrég elmondta (Napi Gazda

ság, 2001. május 28. 1-4. oldal), hogy a 
Richter az utóbbi öt évben összesen 35 
millió dollárt költött terjeszkedésére 
Oroszországban, Ukrajnában és Romániá
ban. A társaság ezzel a MÓL, a MATÁV, 
a Zalakerámia és a BorsodChem után az 
ötödik legnagyobb tőkeexportőrré vált a 
magyar tőzsdei cégek között, annak elle
nére, hogy az elemzők által évek óta vár
va várt „nagy akvizíció” még mindig vá
rat magára.

Magyar Olaj- és Gázipari Rt.

Továbbra is a MÓL vezeti a Dun & Brad- 
street Hungária Kft. által az értékesítés nettó 
árbevétele alapján készített százas listát. Az 
olajtársaság tavalyi nettó árbevétele 1 025 
milliárd forint volt. Adózott eredménye elér
te a 14 973 331 000 forintot. A cég 18 016 
dolgozónak ad munkát. A Panrusgáz a hete
dik helyre jött fel több, mint 290 milliárd fo
rintos nettó bevételével és 2,3 milliárdot 
meghaladó adózott eredményével. A TVK a
14., a Shell Hungary a 20., az OMV Hungá
ria a 25., a BorsodChem a 31., a Hun- 
garopharma a 36., a Richter Gedeon Rt. a
42., a Phoenix Pharma pedig a 45. helyre ke
rült. Meg kell még említeni a Dunaferr cso
port 13., az Alcoa Köfém Kft. 21. helyét is a 
vegyiparhoz közelálló cégek közül.
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A Gazdasági Versenyhivatal a MÓL 
kezdeményezésére eljárást folytat az olaj- 
társaság és a TVK közötti koncentráció
ról. A GVH azt kívánja megállapítani, 
hogy a MÓL hány tagot delegálhat a 
vegyipari cég igazgatóságába. Jelenleg a 
hét tagból négyet a MÓL javaslatára vá
lasztottak meg. Az olajcégnek 33,03 szá
zalékos részesedése van a TVK-ban, de ez 
az arány 34,48 százalékra emelkedett, mi
kor a nyilvánosan meghirdetett ajánlatra 
mintegy száz befektetetó' eladta a TVK 
papírjait. A cég számára eló'nyös a felvá
sárlás, hiszen az értékpapírtörvény szigo
rodása előtt tette meg a kötelező felaján
lást. A MOL-nak még 17,6 százalékra vé
teli opciója van.

A szlovák vagyonügynökség közölte, 
hogy jelentős prémiummal eladta 7,98 szá
zalékos részét a MÓL Rt. által ellenőrzött 
Slovnaft olajfinomítóból egy ciprusi köz
pontú cégnek. A részesedést a Trim Luffer 
Limited nevű cég vette meg; a vagyonügy
nökség ennél több információt nem hozott 
nyilvánosságra a ciprusi vevőről.

A MÓL Rt. értékesíteni kívánja a száz- 
százalékos tulajdonában lévő Geofizikai 
Szolgáltató Kft.-t (GES). Az olajtársaság 
pályázatot írt ki annak a tanácsadó cégnek 
a kiválasztására, amelynek az eladás előké
szítése, a tender lebonyolítása és az adás
vételi szerződés elkészítése lesz a feladata. 
Az 1,89 milliárd Ft jegyzett és 3,94 milli
árd Ft saját tőkéjű, tavaly 4,69 milliárd Ft 
árbevételt elérő GES eladása része a MÓL 
2 évvel ezelőtt megkezdett, mintegy száz- 
milliárdos vagyont érintő portfólió- 
tisztítási programjának.

Befolyásjelentés és tulajdonosi 
színvallás a CE Oil-tól

A bécsi CE Oil & Gas AG július 20-án 
közzétette a BorsodChemben és a TVK- 
ban fennálló részesedésének mértékét, 
előbbiben 16,06, utóbbiban pedig 15,99 
százalékos közvetlen befolyással bír, ame

lyet részvényvásárlás útján szerzett. A CE 
tulajdonosa az azonos székhellyel bejegy
zett CEE Oil & Gas, mely így közvetetten 
szintén tulajdonosnak számít a vegyipari 
cégekben. Végül a CEE tulajdonosa a 
szintén részvénytársaság Vienna Capital 
Parners. A cégbíróság időközben beje
gyezte a TVK április 20-i közgyűlésén el
határozott alaptőke-csökkentését, mely 
időben azután történt, hogy a MÓL nyilvá
nos vételi ajánlatot tett a vegyipari cégre. 
Ez azért érdekes, mert az olajipari társaság 
az alaptőkecsökkentés révén is átlépte vol
na a 33 százalékos tulajdonrészt, de így a 
vételi ajánlat számít és a MOL-nak a ké
sőbbiekben nem kell újabb ajánlattal elő
rukkolnia.

A 16,06 százalékos részvényvásárláson túl 
a CE Oil & Gas AG ajánlatot tett a BC min
den törzsrészvényére. A fenti cégeknek ko
rábban 15,66 százalékos tulajdonrészük volt 
a TVK-ban, ami a vegyipari vállalat alaptő
kéjének 400 millió forintos csökkentése nyo
mán 15,99 százalékra emelkedett. A TVK 
legnagyobb tulajdonosa, a MÓL bejelentette: 
mivel részesedése a TVK-ban nyilvános 
ajánlattal lépte át a 33 százalékot, további 
részvények megszerzése esetén nem terheli 
újabb ajánlattételi kötelezettség.

Bábolna Környezetbiológiai Köz
pont Kft.

100 MFt beruházással jelentősen kibővítet
te 10 éve létesített Szintézis Üzemét a 35 
éve alakult Bábolna Bio Kft. Ebben mo
dern kártevőirtószerek és feromonok bo
nyolult, többlépéses szintézisét több tonnás 
éves kapacitással lehet megvalósítani. Az 
üzem szabad kapacitása különleges, magas 
minőségi igényű termékek bérgyártására is 
rendelkezésre áll.

A 100, 250 és 1250 literes reaktorokban 
-20 és 150 °C hőmérséklettartományban 
lehet dolgozni. A távozó véggázból a káros 
anyagokat mélyhűtéses csapdák és lúgos 
abszorber kötik meg. További 20 MFt-ot

Sf&KÍe... Syemte... Szende

ruháznak be a környezetvédelmi területen. 
Az oldószerek lehajtására vákuumban is 
működtethető, lengőlapátos QVF filmbe- 
párlót alkalmaznak, így elkerülhető a hőér
zékeny anyagok bomlása. Különleges és 
csak kevés helyen hozzáférhető lehetőség a 
0,1 m2 fűtőfelületű, üveg QVF rövidutas 
filmdesztilláló. Ebben akár 250°C-on és 10 
Pa alatti vákuumban lehet hőérzékeny 
vagy stabil termékeket desztillálni, anél
kül, hogy azok károsodása bekövetkezne, 
hiszen a magas hőmérsékleten a tartózko
dási idő a folyamatos működtetés miatt 
csak tizedmásodperc nagyságrendű. 
Ugyancsak különlegesség, hogy a rövidu
tas megoldás miatt a megadott vákuum az 
elpárolgó anyag terében érhető el, nem pe
dig a vákuumszivattyúnál. Ezáltal magas 
forráspontú termékek desztillációs tisztítá
sa is megoldható.

Az üzemben észterezéseket, acilezéseket, 
halogénezéseket (halogénekkel és szervetlen 
savkloridokkal), Grignard- és Wittig-szin- 
téziseket rutinszerűen végeznek. Diazotálás- 
ra és Sandmayer-reakciókra, Mannich-kon- 
denzációra, Friedel-Crafts- és Strecker-szin- 
tézisre, azidálásra és komplex fémhidrides 
redukciókra is felkészültek. ISO 9001 sze
rinti minőségirányítási rendszerrel és magas 
szintű gáz- és folyadékkromatográfiás ké
szülékparkkal is rendelkeznek.

AKZO-Nobel Coatings Rt.

A holland Akzo-Nobel (AN) vegyipari 
csoport átszervezi vegyipari és festékgyár- 
tó részlegét, ami várhatóan 2  0 0 0  munka
hely megszűnésével jár. A magyarországi 
gyáregység dolgozóit és várt eredményeit 
valószínűleg nem veszélyezteti az intézke
dés. Arra lehet számítani, hogy bizonyos 
gyártási folyamatok átkerülnek az AN más 
országokban lévő érdekeltségeihez, és 
más, eddig külföldön gyártott termékek 
gyártási folyamatait pedig Magyarországra 
helyezik át.

K. Gy.

Mélyponton a vegyipari ciklus

A Petroleum Economist elemzése szerint a 
vegyipari cégek eszközarányos nyeresége 
az 1995. évi 13% feletti csúcs után 2000- 
ben - az 1999. évivel megegyezően - 4,1% 
volt, vagyis a mélyponton stabilizálódott. 
Az ezt megelőző mélypontban, 1992-ben a 
megtérülési mutató a mostaninál jóval ked
vezőtlenebben szinten, 0,5% körül alakult, 
tehát a vegyipar elmúlt időszaki átalakítása 
megtette hatását. Míg korábban a vegyipari

üzletben a széles tevékenységi skála 
bizonyult a siker zálogának, az utóbbi évek 
átalakulásai nyomán szétváltak a nagy volu
menű általános (pl. pirolízis) termékekkel 
és a kis volumenű, kutatás intenzív 
tevékenységekkel (élettudományokkal) 
foglalkozó vállalkozások. Az átalakulások 
(megvásárlások, összeolvadások stb.) régi 
neves vállalatok (pl. Hoechst, Monsanto, 
Union Carbide) eltűnésével és újak (pl. 
Aventis, Pharmacia, Baseli) megjelenésé
vel jártak. Az általános vegyi termékek

piacán kisebb számú, de nagyobb társaság 
maradt. Az utóbbi években az olajcégek 
vegyipari divíziói jobban teljesítettek, mint 
a nagy vegyi cégek.

Az elemzők 2002-ben számítanak a 
nyereségesség jelentős javulására, amit a 
tapasztalatok szerint az erős készletezés is 
segíteni fog. Az optimisták arra számí
tanak, hogy a ciklus csúcspontján a 
hozamok ismét meg fogják haladni a 13%- 
os értéket. (Forrás: Petroleum Economist, 
July 2001. p. 17.)
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MKE HÍREK

A közvéleménykutatás javaslatainak 
megvalósításáról

Lapunk 7-8. számában értékeltük annak a 
közvélemény-kutatásnak az eredményeit, 
amelyet a Magyar Kémikusok Lapjáról 
Egyesületünk idei Küldöttközgyűlésén vé
geztünk. Szerkesztőbizottságunk állásfog
lalása alapján értékelés és válaszadás céljá
ból most visszatérünk a javaslatok egyes 
elemeire. Tájékoztatjuk Olvasóinkat a ja
vaslataik alapján tervbe vett intézkedések
ről és azokról is, amelyekre -  főleg anyagi 
okokból -  nincs lehetőségünk.

A válaszadók száma jelentősen növeke
dett, a lap megítélése valamelyest javult az 
egy évvel korábbihoz képest. A lap temati
kai körén a válaszadók több mint 60%-a 
nem változtatna.

A lap legnagyobb értékének megjelölé
sekor sokszorosan és különböző jelzőkkel 
fordul elő a „hírek” megnevezés, a rovatok 
közül a legtöbben az „Egyesületi élet”-et 
emelik ki.

A kérdőív „Milyen témájú vagy jellegű 
közleményt hiányol?" és az „Egyéb javas
lat” témájú pontjaira érkezett válaszokban 
számos sürgős intézkedést igénylő feladatot 
azonosítottunk:
-javítanunk kell lapunk naprakészségét 

(frissességét), rövidítve az átfutási időt 1-
1.5 hónapra. A szakmai eseményekről ké
szülő beszámolókat köszönettel közzé- 
tesszük. Most a lapzártától a leszálh'tásig
1.5 hónap telik el, szándékunk ezen időtar
tam fokozatos, most egy héttel történő 
csökkentése;

-  erősíteni kell a lap magazin jellegét a 
szűk szakmai területet érintő cikkek ará
nyának a csökkentésével. Törekvésünk a 
közlemények olvasmányosságának javí
tása és a vélhetően csak szűkebb olvasó- 
közönséget lázba hozó közlemények el
hagyása;

-  csökkentenünk kell a közlemények ter
jedelmét, a szerzőket tömörebb fogal
mazásra kell ösztönözni. Már huzamo
sabb ideje -  a szerzőink részére kiadott 
tájékoztatóban is -  megjelölt célunk a 
teljes cikkterjedelem 4 lapoldalban tör
ténő maximálása. Új szerzőink zöme fi
gyelembe veszi ezen igényünket, amit 
ezúton is köszönünk. Több korábban el
fogadott közlemény terjedelme azonban 
meghaladja az előírt terjedelmet, és 
újabb cikkeknél is előfordul indokolható 
terjedelmi túllépés. Szándékunk tovább
ra is a közlemények terjedelmének rövi
dítése;

-  tovább kell erősítenünk a személyi részt. 
Régi nagyjainkkal már foglalkozunk a 
„Kémiatudomány magyar klasszikusai” 
sorozatunkban, most megfontoljuk azt a 
javaslatot is, hogy -  esetleg sorozat for
májában -  fényképes beszámolókat kö
zöljünk kiemelkedő szakemberekről és 
tevékenységükről;

-  legyenek cégbemutatók. Ilyenek célszá
mok keretében eddig is voltak, és egye
bek között tervezzük a Richter Gedeon és 
a Chinoin társaságokkal foglalkozó lap
számok megjelentetését. Emellett meg
növelt példányszámú lapunk vállalja fize
tett cégismertetések megjelentetését is;

BESZÁMOLÓ RENDEZVÉNYEKRŐL

Termikus Analitikai Szakmai Nap
(Budapest, 2001. május 15.)

A Termoanalitikai Szakcsoport életének 
egyik üde színfoltja a -  sajnos ma már 
nemzetközi -  műszergyártók által rende
zett készülék bemutató. Egy-egy ilyen ren
dezvény honi aktualitását az adja, hogy a 
rendszerint jól ismert külföldi cég legújabb 
modelljein kívül megismerkedhetünk a 
gyártó hazai képviselőjével.

Egy ilyen „fellépésre” került sor tavasz- 
szal, amikor is az egyik Waters tag, a TA 
Instruments Co. (a DuPont Instruments cég

termoanalitikai műszereket gyártó jog
utódja) mutatta be legújabb termoanalitikai 
„kollekcióját” és magyar partnerét. A kép
viselettel megbízott csapatban őszinte örö
mömre egykori tanárom és kollégám, 
Miiller Tibor vezette „Laborexport”-ot üd
vözölhettük, akik -  ha nekik a TA ter
moanalitikai berendezései esetleg új profilt 
jelentenének -  régi mesterei a szakmának. 
Ennélfogva a szép számban összegyűlt 
hallgatóság számára az újdonságot a TA

-  foglalkoznunk kell speciális témákkal 
(EU szabályozási háttér, legjelentősebb 
kémiai eredmények, kémiai oktatás, in
terdiszciplináris területek, ipartörténet, 
környezetvédelem, vegyipari átlagbérek, 
kémiai technológia, számítógépes folya
matirányítás stb.). E témákat igyekszünk 
folyamatosan figyelemmel kísérni, és la
punk hasábjain külön cikkek, beszámo
lók, vagy szemle formájában megjelen
tetni. Köszönettel vennénk Tisztelt Olva
sóink figyelem felhívásait és közlemé
nyeit is. Növelni szándékozunk a 
„Szemle...” rovatunk terjedelmét; 

-javítanunk kell lapunk nyomdatechnikai 
kivitelét, ehhez néhány tipográfiai változ
tatást már bevezettünk, továbbá vizsgáljuk 
a lap színesebbé tételének a lehetőségét. A 
nyomdától kapott ajánlat szerint egy kísé
rőszín alkalmazása jelenlegi nyomdai költ
ségeinket több mint 25%-kal növelné. Bár 
anyagi lehetőségeink most nem teszik le
hetővé a színes MKL-re történő átállást, 
szándékaink szerint színes oldalak már az 
idén meg fognak jelenni lapunkban. Kö
szönettel vennénk, ha a nyomdatechnikai 
korszerűsítést javasló küldöttek fentiektől 
eltérő elképzeléseit megismerhetnénk.

Az észrevételeket ismételten köszönjük. 
Szeretnénk, ha Tisztelt Olvasóink észrevé
teleivel, javaslataival gyakrabban is talál
kozhatnánk a szerkesztőségünknek küldött 
e-mail ímkl.mke@mtesz.hu'). vagy fax 
(201-8056), vagy levél (1027 Budapest, Fő 
u. 6 8 .) formájában. A megkereséseket elő
re is köszönjük, azok mindegyikét meg
szívleljük és megválaszoljuk.

Szerkesztőség

legújabb TG és DSC (T-zero technika) mo
delljei jelentették. A bemutatón megcso
dálhattuk a tetszetős külsejű és szuper ké
szülékeket. A „nóvumot” melyben a 
szoftver igen jelentős szerephez jutott -  a 
külföldi kollégák remek előadásokban tár
ták elénk.

A szimpóziumon a TA modelleket itthon 
is használó szakemberek képviseletében 
Pokol György és Marosi György profesz- 
szorok (BME Általános és Analitikai Kémi
ai Tanszék és Szerves Kémiai Technológia 
Tanszék) léptek fel. A bemutatott új műsze
rek mellett előadásaik alcíme a „...hol tar
tunk m i...” is lehetett volna. Szerencsére 
azonban egyik csapatnak sincs miért szé
gyenkeznie. Pokol Györgyék három észtén-
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deje váltottak műszerparkot, a mintegy ne
gyedszázada működő DuPont termoanali- 
tikai elemzőket cserélték le három klasszi
kus (TG, DSC, szimultán DTA-TG) TA mo
dellre, melyhez tömegspektrometriás és FT- 
IR támogatással is rendelkeznek. így elő
adásában a múlt (DuPont) és a jelen (TA) 
eredményei egyaránt szerepeltek. Marosi

Györgyék a TA mikrotermo-analizátorát 
használják, mellyel csodálatos eredmények 
érhetők el a többek között anyagtudomány
ban és a műanyagok felhasználása területén.

A beszámoló végén hangozzék el a kö
zönségről is néhány gondolat. Egy ilyen 
rendezvényen az aktív kutatók megjelené
se mondhatni természetes. Mellettük azon-

Szakmai nap az ISO szabványok é s  a mérési bizonytalanság 
témakörben
(Budapest, 2001. m ájus 30.)

A Magyar Kémikusok Egyesülete 
(MKE) Szervesanalitikai Szakcsoportja, az 
EOQ MNB Gyógyszeripari Szakbizottsága 
és az MGYT Ipari Szervezete az MKE 
székházában tartotta a közös szervezésű 
szakmai napját.

A szakmai nap a minőségirányítási rend
szerek szervezése, szabályozása és az eh
hez kapcsolódó döntési mechanizmusok 
témával foglalkozott. A témaválasztás idő
szerűségét igazolta a résztvevők nagy szá
ma (160-180 fő) és a hallgatóság aktivitása 
az előadások utáni vitában. A minőségirá
nyítási rendszer megszervezése ma már 
szinte mindenütt szükséges, legyen az az 
oktatás, egészségügy, termelő üzem, kuta
tó intézet, élelmiszeripar, gyógyszeripar 
vagy környezetvédelem. Az előadóülés el
ső két előadása a minőségirányítási rend
szerek megszervezésének alapját képező 
európai szabványok ismertetésével foglal
kozott. Az előadások után a hallgatóságnak 
lehetősége volt kérdéseket feltenni az elő
adóknak. A szünet utáni két előadás az el
ső előadásokhoz kapcsolódva -  különböző 
megközelítéssel -  a mérési bizonytalanság 
és a döntés kérdéskörét tárgyalta. A mérési 
bizonytalansággal foglalkozó két előadás 
után is lehetőség volt kérdésekre és hozzá
szólásokra, amit a hallgatóság ebben az 
esetben is kihasznált. Az előadások utáni 
viták jól tükrözték, hogy a hallgatóság a 
szakma különböző területeinek (élelmi
szeripar, környezetvédelem, gyógyszeripar 
stb.) képviselőiből áll. A kérdések és vála
szok a problémák hasonlósága mellett is 
mindig tartalmazták az adott szakma jel
legzetességeit.

Az egész napos előadóülés első előadá
sát Balogh Albert, az EOQ MNB alelnöke 
tartotta, aki ismertette az MSZ EN ISO 
9000:2000 szabványsorozat tagjait. Be
szélt a szabványsorozat nyolc alapelvéről, 
kiemelte a legfontosabbakat, a vevőköz
pontúságot, a folyamatszemléletű megkö
zelítést és a folyamatos fejlesztést. Megad
ta a minőség fogalom-meghatározását, 
majd összehasonlította az ISO 9001:2000 
és ISO 9004:2000 szabványokat több

mkl

szempont alapján, pl. alkalmazási terület, 
alapelv, az irányítási rendszer szemlélete, 
értékelési módszer, TQM-tartalom. A 
szabványsorozat első tagja, az ISO 
9000:2000 a minőségirányítás alapelveit és 
céljait rögzíti, a második tag, az ISO 
9001:2000 a minőségirányítási rendszerek 
követelményeivel, a harmadik, az ISO 
9004:2000 a minőségirányítási rendszerek 
működésének fejlesztésével foglalkozik. A 
szabványsorozat három tagjához csatlako
zik az ISO 19011:2001 szabvány, amely
ben útmutatás található a minőségirányítá
si és környezetközpontú irányítási rendsze
rek auditálásához. Balogh Albert, a szab
ványsorozatban szereplő fogalmak egysé
gét egy mondatba tömörítve, a következő
képpen fogalmazott: „A minőségirányítás 
tartalmazza a minőségpolitika és a minő
ségcélok meghatározását, valamint a minő
ségtervezést, a minőségszabályozást, a mi
nőségbiztosítást és a minőség-továbbfej
lesztést.”

A szakmai nap következő előadója Ring 
Rózsa, a Nemzeti Akkreditáló Testület 
(NAT) ügyvezető igazgatója volt, aki az 
MSZ EN ISO/IEC 17025:2001 szabvány 
bevezetésének kérdéseiről beszélt. A szab
vány a vizsgáló- és kalibráló laboratóriu
mok felkészültségének általános követel
ményeit tartalmazza és az MSZ EN 
45001:1999 és az MSZ 18935:1991 helyett 
lép életbe a közeljövőben. A szabvány élet
be léptetésével kapcsolatban az előadó 
pontos időpontokat adott, hangsúlyozva, 
hogy ez a laboratóriumoknak és a NAT-nak 
is egyaránt nagy feladatot jelent. Az euró
pai állásfoglalás szerint 2003. január 1-től 
csak az a laboratórium tekinthető akkredi- 
táltnak, amely az új szabványnak való 
megfelelőségét addigra a nemzeti akkredi
táló testületével igazoltatta. Ennek megfe
lelően az MSZ EN 45001:1990 szabványra 
vonatkozó akkreditálási okiratok érvényes
sége 2 0 0 2 . december 31-én automatikusan 
megszűnik. A NAT stratégiája szerint a 
2001. április 20 -  december 31. közötti 
időszakban a folyamatban lévő akkreditá- 
lási/megújítási eljárások lefolytathatók a

bán legalább annyi tapasztalt kollégát is 
üdvözölhettünk, akik a kutatásaik során a 
termikus analízist magas szinten művelték. 
Nem ígérhetünk mindig csillogó bemutató
kat, de elkövetkező rendezvényeinkre a 
meghívásunk-meghívásuk változatlanul 
érvényes.

Novak Csaba

régi szabvány szerint, vagy az eljárás az új 
szabványra való felkészülésig szüneteltet
hető. Az éves felülvizsgálati eljárások le
folytathatók és akkreditálási/megújítási el
járás is kezdeményezhető a fenti időszak
ban a régi vagy az új szabványra vonatko
zóan.

A 2002. január 1 -  december 31. közötti 
időszakban az akkreditálási/megújítási és 
felülvizsgálati eljárások kizárólag az MSZ 
EN ISO/IEC 17025:2001 szabványra vo
natkozóan folynak.

Ring Rózsa ismertette az új szabvány ál
talános, irányítási és műszaki követelmé
nyeit, valamint felhívta a figyelmet az ed
dig használt és elfogadott szabványokban 
bekövetkezett változásokra, amelyekre az 
új szabvány életbelépésekor különösen 
kell figyelni. Ezek a változások:
-  a minőségirányítási rendszer céljainak 

meghatározása a minőségpolitikai nyilat
kozatban,

-  a minőségirányítás, a műszaki műveletek 
és a kisegítő (támogató) szolgáltatások 
struktúrájának szabályozása,

-  a személyzet felelőssége, hatásköre és 
kölcsönös kapcsolatai,

-  a dokumentumok jóváhagyásának és ki
bocsátásának szabályozása,

-  az új szabvány rögzíti, hogy alvállalkozó 
csak a szabvány előírásait kielégítő szer
vezet lehet,

-  a fogyóeszköz beszállítóinak minősítése,
-  a helyesbítő intézkedéseknél az okok 

elemzése, utóauditok szervezése,
-  a megelőző tevékenységnél a továbbfej

lesztések és a lehetséges hibaforrások 
feltárása,

-  a belső audit a minőségirányítási rend
szer minden elemére, képzett és képesí
tett, az auditált tevékenységtől független 
személyzet által,

-  a vezetőségi átvizsgálás az ügyvezetés 
által,

-  a személyzet képességfejlesztési céljai
nak megfogalmazása,

-  a személyzettel kapcsolatos követelmé
nyek (alkalmazott vagy szerződéses 
munkaviszonnyal kell rendelkezni, meg
vannak a munkaköri leírás minimum fel
tételei, speciális feladatok elvégzéséhez 
vezetőségi felhatalmazás szükséges),

-  a környezeti feltételek folyamatos meg
felelőségének dokumentálása,
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-  a vizsgálati módszerek validálásának 
követelménye (minden vizsgálati mód
szernél mérési bizonytalanság becslést 
kell végezni, ez kötelező a saját műsze
reit kalibráló vizsgáló laboratóriumok 
számára is, a berendezéseket üzembe he
lyezés előtt kalibrálni kell, azokat csak 
felhatalmazott személyek működtethe
tik, kalibrált etalon csak kalibrálásra 
használható, mintavételhez mintavételi 
utasítás szükséges),

-  az eredmények minőségének biztosítása,
-  a vizsgálati jegyzőkönyvek összeállítása.

Az előadás végén az előadó közölte a NAT 
Interneten való elérhetőségét (www.- 
nat.hu-) és e-mail címét inat@nat.hu-). ahol 
friss információk szerezhetők be az új 
szabvány alkalmazásával kapcsolatban.

A két előadás után a hallgatóság soraiból 
sok kérdés, hozzászólás hangzott el és 
élénk vita alakult ki.

A szünetben a hallgatóság egy része távo
zott, de legalább annyian jöttek, akiket a 
szakmai nap második része érdekelt jobban.

A szünet utáni két előadás szorosan kap
csolódott Ring Rózsa előadásához, ahol az 
új szabványban a változások között szere
pel az eredmények minőségbiztosítása és a 
mérési bizonytalanság becslése.

Az első előadó Kovács Tibor, az Országos 
Mérésügyi Hivatal (OMH) képviseletében a 
mérési bizonytalanság és döntés összetett 
problémáját elemezte. Az előadó szerint ab
szolút mérés, abszolút döntés nincs, minden 
mérés eredményének értékelésénél meg kell 
adni azt, hogy milyen hibalehetőséggel dol
gozunk, meg kell adni a mérési bizonytalan
ságot. A döntési feltételekhez tartozik maga 
a mért érték, a mérési bizonytalanság értéke, 
valamint annak megbízhatósága is.

Az előadó a mérési bizonytalanság álta
lános értelmezése kapcsán beszélt az eredő 
mérés bizonytalanságáról, egyetlen mérés 
bizonytalanságáról, a megbízhatóság 
Gauss-görbe szerinti értékeléséről.

A mérési bizonytalansági mérleg számí
tási láncolata az etalonképzéssel kezdődik, 
majd a mérőeszköz gyártáson át a rendsze
res kalibrálásokon keresztül a kalibrált mé

Budapesten a Tulip Inn szálloda konferen
ciatermében került megrendezésre az ACE 
01 (Advances in Chromatography and 
Electrophoresis, 2001) elnevezésű kong
resszus, amely egyúttal a XXII. Kromatog
ráfiás Vándorgyűlés is volt.

Az ACE 01-et mintegy hatvan résztve
vő tisztelte meg jelenlétével, a szóbeli 
előadások és poszterek a hazai kromatog

rőeszközökkel történő vizsgálatokat is fi
gyelembe véve egészen az alkalmazásig hú
zódik. Az etalonok általában országosan el
fogadott, OMH vagy EUROMET etalonok.

A kalibrálás során a művelethez tartozik 
egy etalon, egy kalibrálandó eszköz és ma
ga az összehasonlító forrás is. A kalibrálás 
csak akkor elfogadható, ha mindhárom 
előbb említett komponens referencia felté
telek között működik, egyébként csak pár
huzamos, csökkentett mérési bizonytalan- 
ságú mérésnek tekinthető.

A mérési bizonytalanság megfelelőségé
nek igazolását (akkreditálását) is kötelező 
elvégezni. Ennek keretében meg kell adni:
-  a legjobb mérőképesség saját vállalását,
-  erről dokumentáltan nyilatkozni kell,
-  meg kell adni a számítás módját,
-  valamint jóvá kell hagyatni az akkreditá

ló szervezettel.

Az előadás befejező részében hallhattunk a 
hazai és nemzetközi körmérésekben való 
részvétel feltételeiről, az itt végzett vizsgá
latok eredményei alapján várható megerő
sítés vagy kizárás elbírálásáról.

A szakmai nap második részének máso
dik előadója, Kemény Sándor egyetemi ta
nár (BME Vegyipari Műveletek Tanszék) a 
mérési bizonytalanság számszerűsítése és 
a döntés hibája témakörben tartotta meg 
előadását. Bevezetőjében W. J. Conovert 
idézte: „A statisztika címen ismert tudo
mány célja, hogy a következtetésben lévő 
szubjektivitás (bizonytalanság) meghatáro
zására eszközt adjon, így elválassza a tudo
mányt a véleménytől.”

A statisztikai döntéshez hipotézisvizsgá
lat segítségével lehet eljutni. A hipotézis- 
vizsgálat kérdésekre adott válasz, melyben 
ismernünk kell, hogy milyen típusú a vá
lasz, milyen kérdésekre, milyen feltétele
zésekre épül.

A napi gyakorlatból vett példában két 
vizsgáló laboratórium mérési eredményei
nek összehasonlítása alapján kell eldönte
ni, van-e különbség a két laboratórium kö
zött. A két laboratórium között akkor is le
het különbség, ha a mérési bizonytalanság 
azonos, de szórásaik nagyon kicsik és nem

ráfiás és rokon elválasztási területeken 
elért eredmények szép beszámolóját ad
ták. Két lengyel szakember is bemutatta 
munkáját. Az ACE 01-en három kiállító 
ismertette termékeit. A kiállítók és az 
Ipar Műszaki Fejlesztéséért Alapítvány 
anyagi segítsége jelentősen hozzájárultak 
a rendezvény anyagi alapjainak teljessé 
tételéhez.

fedik egymást. Az értékelésnél figyelembe 
kell venni a következőket:
-  mekkora a szórás?
-  mekkora eltérést akarunk kimutatni?
-  mekkora az első- és másodfajú hiba meg

engedett valószínűsége?
-  alkalmas-e az elképzelt kísérletsorozat?

Az ellenőrzésre kísérleti tervet kell összeál
lítani, melyben az ismételhetőséget és a 
reprodukálhatóságot kell bizonyítani. Az 
ismételhetőség vizsgálata történhet úgy, 
hogy pl. egy analitikus 6  mérést végez azo
nos napon, vagy 3 napon keresztül 6  mérést 
végez -  ez utóbbi változó körülmények kö
zött ellenőrzött ismételhetőség. A reprodu
kálhatóság megállapítása történhet úgy, 
hogy különböző laboratóriumokban külön
böző analitikusok 6-6  mérést végeznek.

A mérések során kapott adathalmaz sta
tisztikai értékelésére különböző technikák 
alkalmazhatók, ezekkel lehet számszerűsí
teni a mérési bizonytalanságot, lehetőséget 
adva a döntés lehetséges hibájának megha
tározására is.

A szakmai nap délutáni két előadása 
után is lehetőség volt kérdésekre, hozzá
szólásokra és a délelőttihez hasonlóan 
élénk vita is kialakult.

Az egész napos előadóülés elnöke és vi
tavezetője Répási János, az EOQ MNB 
Gyógyszeripari Szakbizottságának elnökhe
lyettese volt, aki nagy hozzáértéssel segítet
te a vita kialakulását és annak levezetését.

Mindannyian, akik szerveztük az elő
adóülést -  a hallgatóság nagy létszámát lát
va -  reméljük, hogy a résztvevők is úgy 
gondolják, hogy a közérdekű témaválasz
tással mindenki szakmai szempontból 
hasznos napot töltött el, és a hallottakat 
munkájában fel tudja majd használni.

Köszönjük az előadók naprakész, magas 
színvonalú, sok érdekes új információt is
mertető előadásait.

Végül köszönetét mondunk Bozsik Er
zsébetnek, az MGYT Gyógyszeripari Szer
vezet titkárának, aki a szervezési munkát 
mindvégig szívén viselte és segítette.

Török Ilona

A Vándorgyűlés első napjának délelőtt
jén három olyan előadás hangzott el, me
lyet egyértelműen közérdeklődés kísért. 
Fekete Jenő  „Álló fázisok optimálása 
nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiá- 
nál”, Bállá József „A kapilláris gázkroma
tográfia jele és fejlődési irányai”, valamint 
Pásztor József „Multidimenzionális kro- 
matográfia” előadási összefoglalták ezen 
lényeges területek alapjait, a jelen megva
lósításokat és a jövő lehetőségeit. Szükség
telen hangsúlyozni, hogy az előadók téma

XXII. kromatográfiás vándorgyűlés
(Budapest, 2001. jú lius 25-26.)
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területeik vezető szakemberei, és az elő
adások bármely más hazai vagy nemzetkö
zi kongresszuson is az igen sikeres kategó
riába soroltattak volna. Ez történt a XXII. 
Kromatográfiás Vándorgyűlésen is.

A délutáni szekcióban Báthori Mária 
„Mintaelőkészítés az ekdiszteroidok analízi
sénél és izolálásánál”, Vékes Erika és mun
katársai „Nem természetes aminosavak 
enantiomeijeinek HPLC-s elválasztása”, a 
Merck Kft. „Discover the Secret of the Crom 
Age”, illetve Boór Krisztina „Genetikai po
limorfizmusok azonosítása agaróz gél elekt- 
roforézissel” előadásai hangzottak el. Bár a 
délutáni előadások egy-egy szűkebb témate
rületet öleltek fel, mint a délelőtt elhangzot
tak, ezeknek a részproblémáknak a megol
dása (mintaelőkészítés, enantiomérek elvá
lasztása stb.) nyitja meg sokszor az utat az 
elválasztási feladat sikeres végrehajtásához.

A délutáni szekciót a poszterek bemuta
tása, megtekintése, illetve a poszter-disz
kusszió követte, majd a bőséges étel-ital 
választékot kínáló fogadás zárta a Vándor- 
gyűlés első napját.

A Vándorgyűlés második napjának dél
előttjén Tyihák Ernő és munkatársai 
„BioArena™ elválasztási és detektálási

Jákob Károly: Értékelés a sajtónyilatkozat
ok tükrében
Wilde György: Kőolaj-feldolgozás és ter

rendszer alkalmazása biológiailag fontos 
anyagok analízisében” címmel tartotta 
meg előadását. Tyihák Ernő szokásos le
nyűgöző stílusában ismertette a biológiai
lag aktív anyagok planáris álló fázison tör
ténő elválasztásának és detektálásának leg
újabb eredményeit, melyet Mincsovics 
Emil és Tyihák Ernő „A preparatív OPLC 
lehetőségei” című előadása követett.

Fontos hangsúlyozni, hogy az OPLC-t ma 
már nem az „overpressured layer chro
matography -  túlnyomásos kromatográfia” 
rövidítése, hanem az „optimum performance 
laminar chromatography” jelzésére használ
ják. Egyebekben -  természetesen -  az OPLC 
marad a rétegkromatográfiát forradalmi mó
don továbbfejlesztő és optimalizáló mód- 
szer/készülék neve. A planáris kromatográfi
ás szekcióhoz csatlakozott Haberle Diana és 
munkatársai „DSP-4 toxicitásának vizsgála
ta HPLC/EC módszerrel” című előadása.

A Vándorgyűlés második napjának dél
utánján adta át Kálmán Alajos akadémikus, 
a Magyar Kémikusok Egyesületének elnö
ke és Dai-vas Ferenc, a ComGenex Ltd. el
nöke a Heuréka díjakat Guttman András
nak és Ettre László megbízottjának, akik 
előadásaikban ismertették szakmai mun
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Deák Gyula: Környezetvédelem a kőolaj
feldolgozásban
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Az ötven-hatvan fő részvételével tartott 
szakmai összejövetel kötetlen eszmecseré
re, illetve a teljes anyag zavartalan áttekin
tésére ad olyan módot, mely nagyobb 
kongresszusok esetében már csak mérsé
kelten lehetséges. A kongresszus technikai 
és szakmai szervezésében az MKE Analiti
kai Szakosztályának elnöke, Liptay György, 
illetve a Vándorgyűlés Szervező Bizottsá
ga (Báthori Mária, Fazakas János, Fekete 
Jenő, Gálosi György, Héberger Károly, 
Kremmer Tibor, Teresa Kowalska, Lengyel 
József, Mihályi Terézia és Szó'kő Éva) köz
reműködését ezúttal is szeretnénk megkö
szönni.
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Elektroforetikus és elektrokromatográfiás módszerek fejlődése
és alkalmazási lehetőségei II.
Kapilláris módszerek***

Bevezetés

A kapilláris méretben végzett, elektromigráción alapuló el
választás egyike a legújabb, és leggyorsabban fejlődő elvá
lasztási módszereknek. A módszerre angol elnevezése alap
ján (High Performance Capillary Electrophoresis) többnyire 
HPCE rövidítéssel hivatkoznak, az angol nyelvű irodalom
ban - de sokszor a magyar nyelvűben is - ezzel a rövidítés
sel találkozhatunk. Habár a módszer csak a legutóbbi idők
ben indult útjára, fejlődése rendkívül gyorsnak mondható. 
Ezt jelzi a nagyfelbontású kapilláris elektroforézissel 
(HPCE) foglalkozó közlemények számának gyors növeke
dése és új, kifejezetten a kapilláris elektroforézissel foglal
kozó folyóirat (Capillary Electrophoresis) megjelenése. A 
módszer gyors térhódítására utal az is, hogy nemcsak a ma 
már hagyományosnak mondható, évente megrendezett nem
zetközi kromatográfiás szimpóziumokon (melyeket már in
kább elválasztástechnika szimpóziumoknak hívnak) kapnak 
a kapilláris módszerek egyre nagyobb teret, hanem önálló, 
kifejezetten a kapilláris módszerekkel foglalkozó nemzetkö
zi szimpóziumot, kongresszust is egyre többet rendeznek.

A módszer a 70-es években indult útjára, kifejlesztése J. 
W. Jorgensen, S. H jertén  és K. D. Lukas nevéhez fűződik. 
Az elválasztás elve megegyezik az ún. „klasszikus” elekt- 
roforézis elvi alapjával. így a módszerek elvi alapjait, je l
lemző tulajdonságait itt nem tárgyaljuk. Az Olvasó tájé
koztatást kaphat az elektromigrációs módszerek elméleti 
alapjairól jelen cikk első részében [1], a kapilláris mód
szerekről, azok típusairól, lehetséges gyakorlati alkalma
zásaikról pedig a [2, 3, 4] hivatkozásokban.

A lényeges különbség a kapilláris elektroforézis és a 
„klasszikus” elektroforézis között az elválasztó egység, a 
kapilláris méretében van. A mai készülékekben általában 
10 és 100 pm közötti átmérőjű kapillárisokat alkalmaz
nak, és ennek a kis átmérőnek a módszer tulajdonságait 
alapvetően meghatározó következményei vannak:

a. A felület(A)/térfogat(V) arányt felírva
lim A ÍV  = lim  [(2 n t/)/(r27tZ)] = lim 2lr  -  oo 
r - » 0 r - » 0  r -> 0
ahol r és / a kapilláris sugara, illetve hossza. Láthatjuk, 
hogy minél kisebb a kapilláris sugara, annál nagyobb a fe-

*Semmelweis Orvostudományi Egyetem Orvosi Vegytani, Molekuláris 
Biológiai és Pathobiokémiai Intézete, Budapest
**Központi Élelmiszeripari Kutató Intézet, Budapest
***A közlemény első része előző számunk 364. oldalán olvasható.
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lület/térfogat arány (a függvény értéke tart a co-hez, ha r  
tart nullához). A kapilláris sugarának csökkenésével a ka
pillárist kitöltő folyadékban (pufferben) lévő összes mole
kula egyre nagyobb hányada érzékeli úgy, hogy nem a fo
lyadékfázisban, hanem a folyadék (puffer)/kapilláris fal 
határfelület közelében van, és így a felületi jelenségek 
nagy szerepet kapnak.

b. A nagy fajlagos felület miatt az elválasztás folyamán 
fejlődő Joule-hőt a termosztáló rendszer hatékonyan tudja 
elvezetni. Ezért valóban nagy térerő alkalmazható (akár 
1000 V/cm is) az elválasztás folyamán.

c. Az elektroozmotikus áramlás jelentőssé, meghatáro
zóvá válik a rendszerben. Ennek következtében -  eltérően 
a HPLC-re jellemző parabolikus áramlási profiltól -  nem
parabolikus, dugószerű áramlási profil alakul ki. Ez nagy
mértékben hozzájárul ahhoz, hogy az elválasztás során 
rendkívül nagy elméleti tányérszámokat (106) érhetünk el.

Elektroozmózis

Az általánosan alkalmazott kvarckapilláris felületén elhe
lyezkedő szilanol (SiOH)-csoportok disszociációja követ
keztében a kapilláris fala negatív töltésűvé válik és a fo
lyadékfázisba disszociáló H+-ionok miatt a fal mentén dif
fúz, pozitív töltésű réteg alakul ki (7. ábra). Mivel a kapil
láris átmérője kicsi, a feszültség rákapcsolásakor a kapil
láris belsejét kitöltő egész folyadékoszlop mérhető sebes
séggel a negatív pólus felé kezd mozogni. Ezt az áramlást 
nevezzük elektroozmotikus áramlásnak. Mivel a feszült
ség hatására a puffer áramlani kezd a negatív pólus felé, a 
semleges, töltés nélküli mintakomponensek (S) is az elekt
roozmózis (EOF) sebességével mozognak a negatív pólus 
irányába. A pozitív töltésű mintakomponensek (P) az 
elektroozmózis sebességénél gyorsabban vándorolnak a 
negatív pólus felé. A negatív töltésű mintakomponensek 
(N) az elektroozmózis sebességénél lassabban, de szintén 
a negatív pólus felé vándorolnak.

+ + + + +++ + + + + ++ +
+ +N + S + + +P + + + +N s p +N S

N K, S
EOF ̂  p

+ s P
+ N + + s + + P + + +■ +

++ ++ +++ + ++ + + + ■+++ + +

1. ábra. Az elektroozmotikus áramlás szerepe a kapilláris elektroforézisben
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A rendszerben az elektroozm otikus áramlás kialakulása, 
jelentőssé válása m iatt három féle mozgékonyságot is szá
mításba kell vennünk annak megítélésekor, hogy a minta 
milyen irányba, melyik pólus felé fog vándorolni az ana
lízis során [2, 3, 4]:
7. az elektroozm otikus áram lás m ozgékonyságát (p E0FX 
amely meghatározza, hogy adott feszültség esetén a kapil
lárist kitöltő puffer m ilyen sebességgel mozog a negatív 
pólus felé az alábbi összefüggés határozza meg:

Peof = s^/4nTb
ahol: s: a puffer dielektrom os állandója, r|: a puffer visz
kozitása, a zetapotenciál;
2 . az analizált m intakom ponens saját töltéséből eredő 
elektroforetikus m ozgékonyságát (p EP); valamint
3. a látszólagos m ozgékonyságot, am ely az elektrofore
tikus és elektroozm otikus m ozgékonyságok vektori ösz- 
szegzéséből adódik: p App = p EOP + p EP- A látszólagos 
m ozgékonyság az, am ely megadja, hogy a m intakom po
nens milyen irányba (melyik pólus felé) fog vándorolni.

Pozitív töltésű ion esetében m ind a p E0F m ind a pEp a 
negatív pólus felé mutat, értékük összegződik, így a pozi
tív töltésű kom ponens látszólagos mobilitása a két m obi
litás összegével egyenlő: p App = p EOF + p Ep. Vagyis adott 
feszültség esetén a pozitív töltésű kom ponens az elekt
roozmotikus áram lás sebességénél nagyobb sebességgel 
mozog a negatív pólus felé.

Semleges kom ponens saját elektroforetikus m ozgé
konysággal nem rendelkezik (pEp=0 ), és így p APp = p EOE- 
Vagyis a semleges, töltés nélküli komponens az elekt- 
roozmózis sebességével halad a detektor felé.

Negatív töltésű ion elektroforetikus m ozgékonysága a 
pozitív pólus felé mutat, azaz iránya ellentétes az elekt- 
roozmózis irányával. Ennek m egfelelően a negatív töltésű 
ion látszólagos m ozgékonysága az elektrozm otikus m oz
gékonyság és az elektroforetikus m ozgékonyság különb
ségével egyenlő. p APP = PEo F — P é p -

Ha p EOF > p Fp (vagyis az elektroozm otikus áramlás 
mozgékonysága nagyobb, m int az ion elektroforetikus 
mobilitása), a negatív töltésű ionok is a negatív pólus felé 
haladnak, mert a gyors elektroozm otikus áramlás arrafelé 
kényszeríti őket.

M indez m agyarázza a kapilláris elektroforézis különle
ges tulajdonságát: m egfelelő kísérleti körülmények között 
egy irányba, azonos pólus felé m ozognak a pozitív és ne
gatív ionok, valamint a semleges, töltéssel nem rendelke
ző m intakom ponensek is (7. ábra). Ezáltal az ellentétes 
töltésű ionokat és a töltetlen kom ponenseket is egy analí
zisben, egyszerre elemezhetjük.

Egyes esetekben szükségessé válhat az elektroozmózis 
csökkentése vagy megszüntetése. Ilyenkor többféle módszer 
is alkalmazható az elektroozmózis visszaszorítására. A puffer 
pH-értékének csökkentésével visszaszorítható a szilanolcso- 
portok disszociációja és így az elektroozmotikus áramlás 
mozgékonysága csökken. Hasonló eredményre vezet a puf
fer ionerősségének, illetve viszkozitásának növelése. A kvarc
kapilláris felületének kémiai módosításával (pl. szililezésé- 
vel) csökkenthető a felületen lévő szabad szilanolcsoportok 
száma és ezzel az elektroozmózis sebessége is.

A rendszer m űködését je llem ző  param éterek

A  kapilláris elektroforézisben az elért elválasztást, a rend
szer működését je llem ző paraméterek:

szelektivitás: a  = PEP2/p EP]

felbontás: 7?s = Vi ApEp [£/(D(jiiEp + p EOF) ) ] 1/2

elméleti tányérszám: N  = p Ep E  /  2D 
ahol: Ppp és pEp a két kom ponens elektroforetikus m oz
gékonysága, jiEP = (p Ep>2 + PEP> ) /2  , A pEp = PEf>2‘PEP]> E  

az alkalm azott elektrom os térerő, D a diffúziós állandó.

A berendezés felépítése, működése

A kapilláris elektroforézis berendezés m odulszerűen épül 
fel (2 . ábra).

2. ábra. A kapilláris elektroforézis berendezés elvi rajza 
Részei a kapilláris (K)\ puffertartó edények (P)\ minta (M); tápegység (7); 

detektor (D); rekorder, vagy adatgyűjtő (/?), 
termosztáló rendszer, esetleg frakciószedő.

M intabevitel

Splitteren keresztüli adagolás. A m intát olyan elosztótér
be juttatják fecskendővel, ahonnan az két irányba, az ana
lizáló kapilláris, illetve az ún. megosztó kapilláris felé ha
ladhat tovább. A m egosztó kapilláris hosszának változta
tásával szabályozható a kapillárisok ellenállásának aránya 
és így az is, hogy a beinjektált m inta m ekkora része kerül 
az analizáló kapillárisba (pl. tipikus m egosztási arány az 
1:1  0 0 0  arány, vagyis 1 p l mintából 1 ni kerül az analizá
ló kapillárisba).

Elektroozmotikus adagolás. A  pufferrel feltöltött kapil
láris pozitív pólus felőli végét a m intát tartalm azó edény
be m erítik, feszültség rákapcsolásakor a m eginduló elekt
roozm otikus áram lás ju tta tja  a m intát a kapillárisba. A be
vitt m inta m ennyisége a m intabevitel idejével szabályoz
ható.

H idrosztatikus, pneum atikus adagolás. A  kapilláris vé
gét a m intát tartalm azó edénybe m erítik, és a m inta
edényt a kapilláris túlsó végén elhelyezett pufferedény 
szintjénél m agasabbra em elik, így a hidrosztatikai nyo
más hatására lép be a m inta a kapillárisba. Pneum atikus 
adagolás esetén a m intaedényből gáznyom ás (nitrogén, 
vagy hélium ) alkalm azásával ju tta tják  a m intát a kapillá
risba. A bevitt m inta m ennyisége a m intabevitel idejével 
szabályozható.

E két utóbbi (tehát az elektroozm otikus és a pneum ati
kus) adagolási m ódszer könnyen autom atizálható. Az au
tomatikus m intadagoló berendezések (autosam pler) e két 
m ódszer valam elyikét alkalmazzák.
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Elválasztó egység (kapilláris)

Termosztált térben elhelyezett, általában kvarc-, vagy kü
lönböző módon kémiailag módosított belső felületű kvarc
kapillárist használnak. Néhány esetben alkalm aztak poli
etilén, illetve teflonkapillárist is. A 20-100 cm hosszúságú 
kapillárisok átmérője általában 10-100 pm  közötti. A ka
pilláris minimális hossza a készülékek kialakításától, geo
metriájától függ, egyes berendezésekben a kapillárist zárt 
kazettában helyezik el. A kapilláris term osztálása az ana
lízis során fejlődő Joule-hő elvezetése miatt nagyon lé
nyeges, mert az analizált kom ponensek mobilitása 1°C hő
mérséklet em elkedés hatására kb. 2 %-kal változik.

Detektálás

A kapilláris elektroforézisben -  hasonlóan a nagyfelbontá
sú folyadékkromatográfiához (HPLC-hez) -  sokféle detek
tálási módszert alkalmaznak [2,3,4]. A leggyakrabban al
kalm azott m ódszerek, m ódszercsoportok: ultraibolya 
(UV)-, látható (VIS)- és fluoreszcens vagy lézer fluoresz
cens, elektrokémiai-, refraktometriás-, lángionizációs detek
tálás, indirekt detektálás, tömegspektrometriás-, illetve NMR 
detektálási módszerek. Megoldható az un. off-line detektálás 
is, amikor az elválasztott komponenseket gyűjtik, kinyerik a 
kapillárisból, majd a kinyert frakciókat analizálják.

Annak ellenére, hogy nagyon sokféle detektálási mód
szert alkalmaznak, a legelterjedtebb, legtöbbet alkalm a
zott m ódszer az ultraibolya detektálás. A legtöbb készülé
ket alapösszeállításban UV-detektorral látják el. Az ultra
ibolya elnyelésen alapuló detektorok között újabban terjed 
a diódasoros detektor alkalm azása is. Ez utóbbi berende
zés nem csak egy hullámhosszon képes detektálni az el
nyelést, hanem az egyes kom ponensek UV-spektrumát is 
képes felvenni. A spektrum ok alapján segítséget kaphat az 
analitikus az egyes kom ponensek kémiai azonosításában, 
illetve a kapott csúcsok tisztaságának (egységességének) 
ellenőrzésében. Az optikai detektálási módszerek je llem 
zője, hogy a készülékben nincs külön detektorcella, ennek 
szerepét a kapilláris tölti be. Előnye a megoldásnak, hogy 
nincs holttérfogat, a detektálás nem járul hozzá a csúcs
szélesedéshez, ugyanakkor a fényút hosszát a kapilláris át
mérője határozza meg. Ez azzal a következménnyel jár, 
hogy a kapilláris átm érője nem csökkenthető tetszőleges 
mértékben, mert így automatikusan a fényút hossza és a 
kapott je l intenzitása is csökken. Az érzékenység növelé
sére elektronikus módszereket (zajszűrés, jelzaj arány ja 
vítása), illetve speciális alakú kapillárisokat (Z-alakú, 
vagy buborék alakú kapilláris toldatok) alkalmaznak, 
amelyekkel a fényút hossza növelhető. U gyancsak alkal
mazott módszer a detektálás érzékenységének növelésére 
a származékképzés.

Az optikai detektálással nyert görbék csúcs alatti terüle
tei nem hasonlíthatók közvetlenül össze. Ennek oka, hogy 
a rendszerben nincs kényszeráram oltatás (nem alkalm a
zunk pumpát, mint a folyadék kromatográfiában), minden 
egyes komponens sebessége és ennek következtében tar
tózkodási ideje a detektorban más és más. Á ltalánosan al
kalmazott korrekciós módszer, hogy a vándorlási idővel

mkl

(tm) osztják a görbe alatti területeket és az így nyert „kor
rigált” területekkel számolnak.

Rendkívül jelentős a töm egspektrom étem ek, m int de
tektornak az alkalm azása a kapilláris elektroforézisben. A 
töm egspektrom éterrel kapcsolt elektroforézis készülék 
(CE-M S kapcsolás) alkalm azásával nem csak érzékenyen 
lehet detektálni a m inta kom ponenseit, hanem  a 
töm egspektrom etria lehetőséget ad a kémiai szerkezet 
m eghatározására is [5, 6 , 7].

A kapilláris elektroforézis anyagmennyiségek analizálásá
ra alkalmas. Láthattuk a mintabeviteli módszereknél, hogy 
nl-es, vagy annál kisebb mintamennyiségek analizálhatók a 
kapillárisban. Elérhető akár 10 12 -  10 16 mól kimutatási határ, 
sőt speciális módszerek alkalmazásával ennél kisebb érték is.

Vezérlés, adatgyűjtés, adatfeldolgozás

A vezérlő-, adatgyűjtő-, adatfeldolgozó rendszerek ugyan
azokat a funkciókat látják el, m int a HPLC-ben alkalma
zott hasonló rendszerek. A lkalm asak az elválasztás során 
kapott adatok gyűjtésére, tárolására és feldolgozására, a 
kapott elektroferogramok mennyiségi kiértékelésére (in
tegrálás), elektroferogramok összeadására, kivonására, al
kalmasak külső és belső standardos mennyiségi meghatá
rozások elvégzésére, a m intakomponensek standardokkal 
történő azonosítására, dokumentáció készítésére. A vezér
lőrendszerek a berendezés meghatározott program szerinti 
működtetését végzik (minta adagolás, analízis, kapilláris 
öblítés, adatgyűjtő rendszer indítása, automatikus analízis).

Tápegység

Szabályozható, állandó feszültség, vagy állandó áram ki
adására alkalmas berendezés. Újabban programozható 
tápegységeket is alkalm aznak, ahol a feszültség, vagy az 
áramerősség az analízis során programozottan változtat
ható. A ma alkalm azott tápegységek a 0-30 kV tartom ány
ban képesek dolgozni.

Frakciószedó'

Bár a kapilláris elektroforézis -  éppen méreteinél fogva -  
nem  kifejezetten preparatív módszer, számos megoldást 
fejlesztettek ki az elválasztott kom ponensek frakcionált 
gyűjtésére. A kapilláris végén kilépő kom ponenseket a ka
pilláris alatt egyenletes sebességgel elhaladó hordozóra 
(pl. szűrőpapír, nitrocellulóz lap) juttatják, amelyről az el
választott kom ponensek kioldhatok. M ásik megoldásban 
a kapilláris detektor oldali végét (kimenet) minden egyes 
új kom ponens m egjelenésekor a detektorjelet figyelő 
rendszer új pufferedénybe lépteti. Az egyes komponensek 
a pufferedényekből nyerhetők ki [8 , 9].

Származékképzés

Gyakran alkalm azott m ódszer a kapilláris elektroforézis
ben is a -  HPLC-hez hasonlóan -  a származékképzés, az 
analizálandó mintának kémiai reakcióval történő m ódosí
tása [3, 4]. A szárm azékképzésnek több célja lehet:
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a. a detektálás érzékenységének növelésére az analizálan
dó mintát kémiailag módosítják, olyan kromoforcsoportot 
kapcsolnak a molekulára, amelyet a detektor az eredeti 
molekulához képest nagyobb érzékenységgel tud jelezni,
b. származékképzéssel befolyásolható két kom ponens re
latív migrációs ideje, azaz a szelektivitás és a felbontás is,
c. a származékképzés gyakran alkalm azott az analizált 
minta és a kapilláris fala között esetlegesen fellépő erős 
adszorpció csökkentésére is.

A kapilláris elektroforézis módszerei

A kapilláris elektroforézis, mint elnevezés ma már gyűjtő
névnek tekinthető, hiszen mára már számos változat, 
almódszer fejlődött ki.

Szabad zónás kapilláris elektroforézis

A szabad zónás kapilláris elektroforézis során az analizá
landó mintát a pufferrel feltöltött kapillárisba juttatják, a 
minta komponensei a töltés/töm eg arány különbségből 
adódó, látszólagos m ozgékonyságukban mutatkozó kü
lönbség alapján választhatók el egym ástól (3. ábra). A fe
szültség a kapilláris teljes hosszában azonos, a kapilláris
ba bejuttatott minta kom ponensei a mobilitásukban m eg
mutatkozó különbségek m iatt különböző sebességgel ván
dorolnak, vándorlási idejük (tm) különböző, így egymástól 
elválva érik el a kapilláris végét, illetve a detektort. Ahogy 
azt már előzőleg láttuk, ebben a rendszerben egyszerre 
analizálhatók az ellentétes töltésű ionok, sőt detektálhatok 
a semleges kom ponensek is. Az elektroozm otikus áramlás 
sebessége szükség esetén szabályozható (csökkenthető).

3. ábra. A kapilláris zónaelektroforézis elve 
P : puffer; M: minta; E: feszültség

Izoelektromos fókuszálás

Az izoelektromos fókuszálás olyan elválasztási módszer, 
ahol elektromos erőtér hatására pH-gradiens alakul ki az el
választási térben és ebben a pH-gradiensben választhatók el 
a minta komponensei izoelektromos pontjaik különbözősége 
alapján (4. ábra). Megfelelő töltet (pl. Ampholine [A]) alkal
mazásával a kapillárisban időben stábil, a negatív pólustól a 
pozitív pólus felé csökkenő pH-gradiens alakul ki. A minta 
[A/] komponensei (töltésüknek megfelelően) a pozitív, vagy 
a negatív pólus felé indulnak el és mindaddig vándorolnak a 
pH-gradiens mentén, míg a saját izoelektromos pontjuknak 
megfelelő pH-értékű részt el nem érik, és ott koncentrálódva 
(pontozott sávok) -  mivel az izoelektromos pontban töltésük 
nincs -  a vándorlást befejezik. A rendszer már tárgyalt saját
ságai következtében rövid idő alatt végezhető el az analízis,

jó  felbontással és az elérhető elméleti tányérszám rendkívül 
nagy. A pH-gradienst többnyire Ampholine vagy Servaline 
gradiensképző felhasználásával alakítják ki.

Izotachophorézis

Az izotachophorézis olyan, kétféle elektrolitot alkalm azó 
elválasztási módszer, ahol a mintát két elektrolit, a vezető 
(leading) és a záró (terminating) elektrolit közé juttatják 
be (5. ábra). A  vezető elektrolit [L] tartalm azza a rendszer 
legnagyobb mozgékonyságú, míg a záró elektrolit [T] a 
rendszer legkisebb m ozgékonyságú ionját. Feszültség ha
tására a rendszerben lévő ionok mobilitásuk sorrendjének 
megfelelően helyezkednek el: elől a vezető elektrolit [ L ] , 
majd a m inta [M] különböző kom ponensei [A, B, C  pon
tozott sávok] csökkenő m obilitási sorrendben (elől a leg
nagyobb mobilitással rendelkező, hátul a legkisebb m obi
litással rendelkező ion), majd a sort a záróelektrolit [T\ 
zárja. M iután ez a stacioner állapot kialakult, a továbbiak
ban az egym ással érintkező zónák már azonos sebességgel 
haladnak a detektor felé. A feszültség (E) a kapillárisban 
zónáról zónára változik.

Gélelektroforézis

A kapillárisban végzett gélelektroforézist m inden olyan 
célra lehet alkalm azni -  és alkalm azzák is -  m int a „ha
gyom ányos” gélelektroforézist. Az ott alkalm azott -  és a 
kapilláris m ódszerben is átvett -  térhálós poli(akrilamid) 
hátránya, hogy a kapilláris elektroforézis körülm ényei kö
zött mechanikailag nem eléggé stabil. A térhálós gélen 
csak néhány m inta analízise végezhető el és a kapilláris 
nem tölthető újra. A lkalm asabb a kapillárisban végzett 
gélelektroforézis céljaira a lineáris (nem térhálósított)

A íy  A k L
m  ©

4. ábra. A kapilláris izoelektromos fókuszálás elve

5. ábra. A kapilláris izotachoforézis működési elve
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poli(akrilam id), valam int az ugyancsak lineáris dext- 
rángél. Ez utóbbin többszáz analízis végezhető el, és a ka
pilláris könnyen újratölthető friss géllel. A kapilláris gél- 
elektroforézis egyike a legelterjedtebben alkalm azott 
m ódszereknek fehérjék, nukleinsavak, szénhidrátok, lipi- 
dek elválasztására. Leginkább a poli(akrilamid) és az 
agaróz alkalm azása terjed t el, de ú jabban lineáris 
poli(akrilam id)-, dextrán-, m etilcellu lóz-, illetve 
poli(etilén-oxid)-alapú polim ereket is alkalmaznak.

M icelláris elektrokinetikai kromatográfia

A micelláris elektrokinetikai krom atográfiát S. Terabe és 
munkatársai fejlesztették ki 1984-ben [2, 3, 4, 10, 11]. Lé
nyege, hogy a vizes pufferben micellákat képező anionos, 
kationos vagy nem ionos tenzideket alkalm aznak, az adott 
tenzid kritikus m icella koncentrációját m eghaladó kon
centrációban. Az elválasztás alapja az elektrom os töltéssel 
nem  rendelkező m intakom ponenseknek a vizes háttér 
elektrolit és a m icellák közötti m egoszlásában mutatkozó 
különbsége. Az elválasztási mechanizm us -  Terabe meg
fogalm azása szerin t -  analóg a fo rd íto tt fázisú 
folyadékkrom atográfia retenciós mechanizm usával. A vi
zes háttér-elektrolit tölti be a folyadékkrom atográfia m oz
gó fázisának a szerepét, a micellák (melyeket Terabe 
pszeudo-stacioner fázisnak nevez) szerepe pedig a folya
dékkromatográfiás állófázis szerepének felel meg. A Tera
be által alkalm azott rendszerben az elektroozm otikus 
m ozgékonyság iránya ellentétes és nagysága nagyobb, 
m int a (nátrium-dodecilszulfátból képződő) micellák elekt- 
roforetikus m ozgékonysága, ezért a m icellák -  ellentétben 
a folyadékkrom atográfiás állófázissal -  a detektor felé 
m ozognak (az elektroozm ózis sebességénél kisebb sebes
séggel), így a m icellák a M EKC-ben pszeudo-stacioner 
fázisnak tekinthetők. Lényeges jellem zője a rendszernek a 
háttér elektrolit (mozgó fázis) és a pszeudo-stacioner fázis 
közötti relatív mozgás, vagyis az a tény, hogy a micellák 
lassabban haladnak a detektor felé, m int a háttér-elektro
lit. Ennek a m ódszernek a kidolgozásával lehetővé vált a 
töltéssel nem rendelkező kom ponensek kapilláris elektro- 
foretikus analízise. Terabe az analizált mintának a vizes 
puffer és a micelláris fázis közötti m egoszlását a kapacitás 
faktorral jellem ezte:

k ’ = (tm-t0)/(t0( l t m/tmc))
ahol tm az analizált komponens migrációs ideje, tQ az elekt
roozmotikus áram lás sebességével mozgó m inta m igráci
ós ideje és tmc a m icellák migrációs ideje. M ivel a M EKC- 
ben az elválasztás alapja a vizsgált m inta kom ponenseinek 
vizes- és micelláris (pszeudo-stacioner) fázis közötti m eg
oszlása, az analizált kom ponensek hidrofobicitását, illetve 
hidrofobicitásuk különbségét is jellem ezhetjük ezzel a 
módszerrel.

Elektrokromatográfia

Az elektrokrom atográfia a folyadék krom atográfiát és a 
kapilláris elektroforézist kom binálja [12]. Lényege, hogy 
a megfelelő szem csem éretű krom atográfiás állófázissal 
megtöltött, elektroforézis puffért tartalm azó kapilláris két
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végét -  a kapilláris elektroforézis eljárásához hasonlóan -  
puffért tartalmazó edényekhez csatlakoztatják. Feszültség 
rákapcsolására megindul az elektroozm otikus áramlás, és 
ez az áramlás mozgatja a krom atográfiás eluensként m ű
ködő puffért, valamint a kapillárisba bejuttatott mintát is. 
Az így kialakított m ódszer a krom atográfia és az elektro
forézis elválasztási m echanizm usát kom binálja. A minta 
kom ponensei egyrészt m egoszlanak a kapillárisba töltött 
állófázis és a m ozgófázisként viselkedő puffer között, 
másrészt elektroforézis is történik. A m inta egyes kom po
nenseinek m ozgékonyságát az elektroozm otikus m ozgé
konyság, az adott kom ponens elektroforetikus m ozgé
konysága és a krom atográfiás kapacitás faktor együttesen 
határozza meg. Ily módon a m ódszer a folyadék kroma- 
tográfiában kifejlesztett és alkalm azott sokféle állófázis 
szelektivitását ötvözi a kapilláris elektroforézisben elérhe
tő rendkívüli nagy tányérszám m al és jó  elválasztással. A 
folyadék áram oltatását nem  pum pa végzi, hanem  az elekt
roozmózis, így dugószerű áramlási profil alakul ki (szem
ben a HPLC parabolikus áramlási profiljával). Ennek kö
vetkeztében rendkívül nagy elméleti tányérszám  és jó  el
választás érhető el.

A kapilláris elektroforetikus 
módszerek alkalmazási területei

A kapilláris elektroforetikus módszerek gyorsaságuknak, 
automatizálhatóságuknak, az elérhető rendkívül jó  felbon
tásnak és kis anyagigénynek köszönhetően nagyon gyor
san terjednek [2, 3 ,4 ]. Jelen ism ertetés keretei között csak 
néhány, fontos, jellem ző alkalm azási terület sorolható fel 
röviden.

A m ódszer alkalm azható fizikai-kém iai param éterek 
[13, 14] m eghatározására (pl. ionm obilitás, diffúziós ál
landó, izoelektrom os pont m eghatározása, elektrooz
motikus áram lás vizsgálata). A kapilláris elektroforézis 
m ódszereit alkalm azzák a kém iai-, biokém iai laboratóri
umokban, orvosbiológiai kutatásokban, az egyes betegsé
gek kém iai-, biokém iai hátterét feltáró (pathobiokém iai) 
kutatásokban. A lkalm azzák pl. peptidek, fehérjék, prosz- 
tag landinok , sztero idok , szénhidrátok  vizsgálatában, 
igazságügyi laboratórium okban pl. kábítószerek kim uta
tására. E vizsgálatok során feladat lehet az em lített ve- 
gyületek azonosítása, koncentrációjuk különböző m in
tákban (pl. vér, vizelet) történő meghatározása. A m ód
szerek nagy felbontóképessége lehetővé teszi azt is, hogy 
pl. a pontm utáció következtében a szervezetben a norm á
listól sokszor csak kism értékben eltérő szerkezettel szin
tetizálódó m olekulák (pl. peptidek, fehérjék oligonuk- 
leotidok) jelenlétét m ár kis koncentrációban is kim utas
suk. Ennek az alkalm azásnak a klinikai diagnosztikában 
van rendkívüli jelentősége [15-20].

Fontos szerepet kaptak a kapilláris módszerek a pep
tidek, fehérjék analízisében, szerkezetvizsgálatában, a 
molekulasúly meghatározásban. Rendkívüli a kapilláris 
gélelektroforézis jelentősége a géntechnológiában, az 
oligo- és polinukleotidok izolálásában, m olekulasúly 
meghatározásában, szekvenciájuk megállapításában [2 1 , 
22]. A m ódszer tere t nyert az im m unkém iában, az
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élelm iszerkém iában, környezetvédelem ben [23, 24]. 
Rendkívül jelentős a kapilláris m ódszerek szerepe a 
gyógyszeriparban, külön em lítést érdemel a szabad zónás 
kapilláris elektroforézis alkalm azhatósága az enantiom er 
elválasztásban, az enantiom er tisztaság vizsgálatában [25- 
27]. A lkalm azhatók a kapilláris módszerek preparativ esz
közként, az elválasztott kom ponensek gyűjtésére további 
vizsgálatok céljaira, valam int kétdim enziós elválasztási 
eljárásokban [4].

Ö S S Z E F O G L A L Á S

Idei Miklós -  Hajós Gyöngyi: Elektroforetikus és elektrokro- 
matográfiás módszerek fejló'dése és alkalmazási lehetőségei II.
Kapilláris módszerek

A szerzők a nagyfelbontású kapilláris elektroforézis (HPCE) 
módszer jellemzőit, a klasszikus elektroforetikus módszerektől 
való eltéréseit ismertetik. Áttekintik a berendezés felépítését, 
egyes részeinek funkciót, legjellemzőbb sajátságait. Áttekintést 
adnak a HPCE módszereiről (kapilláris zónaelektroforézis, kapil
láris izoelektromos fókuszálás, kapilláris izotachophorézis, kapil
láris gélelektroforézis, micelláris elektrokinetikai kromatográfia 
és elektrokromatográfia). Végül pedig néhány példán keresztül 
ismertetik a kapilláris módszerek gyakorlati alkalmazási, felhasz
nálási területeit.

[Magy. Kém. Lapja, 56, 398 (2001)]

S U M M A R Y

M. Idei -  G. Hajós: Developm ent and Application of Elec
trophoretic and E lectrochrom atographic M ethods II. Capil
lary Techniques

In the second part of the paper development and characteristics 
of high performance capillary electrophoresis (HPCE) are 
reviewed by the authors. Feature of the device, function and 
characteristics of its compartments are summarized. The authors 
shortly discuss the different methods of HPCE (capillary zone 
electrophoresis, capillary isoelectrofocusing, capillary isota- 
chophoresis, capillary gel electrophoresis, micellar electrokinet- 
ic chromatography, electrochromatography). Practical applica
bility of the HPCE methods is illustrated.
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Uj törvények + új szabványok = többletbiztonság

Ö R D Ö G  ÁDÁM *

Bevezetés

Úgy tűnik, hogy a vállalatok -  szervezetek életét alapve
tően érintő két elfogadott és többségében már alkalmazott 
irányítási rendszer -  a minőségbiztosítási és a környezet
védelmi mellett egy új, harmadik, az egész em beriség szá
m ára létfontosságú irányítási rendszer is helyet kér magá
nak. Ez a biztonsági irányítási rendszer.

Biztonságtechnikával, balesetvédelem m el, egészség- 
védelemmel a társadalom  már régóta foglalkozik, azon
ban e területek egységes rendszerű szabályozása csak a 
XX. század végén alakult ki és a m egvalósítás napjaink 
feladata. A társadalom rohamos fejlődése egyre több és 
súlyosabb veszélyforrás keletkezésével jár, amik egyaránt 
hatással lehetnek:
-  az emberi egészségre,
-  a környezetre,
-  a természetre,
-  a term elő eszközökre,
-  az üzemeltető imázsára, társadalmi elfogadottságára, és
-  a hatósági előírásoknak való megfelelésre.

Az elm últ évtizedek során bekövetkezett súlyos ipari 
balesetek ébresztették fel a felelős korm ányszerveket, 
hogy új szem léletnek m egfelelő, szigorúbb szabályozá
sokat alkossanak az ipari létesítm ények egész élettarta
m ára kiterjedő biztonságirányítási rendszerekre vonatko
zóan. Ilyen legfelsőbb szintű szabályozás a Seveso II 
irányelv (96/82 EK), am it az egyes országok saját törvé
nyeikben érvényesítettek (M agyarországon az 1999. évi 
LXXIV törvény). A végrehajtás lehetséges m ódjait ren
deletek [2/2001.(11.17.) Korm. rendelet; 12/2001. (V.4.) 
KöM  -  EüM  együ ttes rendelet] és szabványok 
(ANSI/ISA S84.01 [U S A ,1996]; IEC 61 508; IEC61 
511; M SZ/T 28 800) tartalm azzák. Ezek közül a m űsza
ki szakem berek szám ára legfontosabb a m ár EN szab
ványként is elfogadott IEC 61 508 és a közeljövőben el
fogadásra kerülő IEC 61 511, Európán kívül pedig az 
ANSI/ISA S84.01.

Biztonsági irányítási rendszer

B ár ezek  a szab v án y o k  ré sz le te se n  az e lek tro - 
m os/elek tron ikus és program ozható  elek tron ikus b iz
tonsági rendszerek  funkcionális b iz tonságával fog la l
koznak, alapvetően tárgyalják  a teljes b iz tonság irány í
tási rendszer és b iz tonság i életc ik lus kérdéseit és fe l
adatait is. E zt igazo lja  az IEC 6 1 5 1 1  szabványból vett 
1. ábra.
A  biztonsági irányítási rendszer kialakításával és a bizton
sági életciklus következetes m egvalósításával lehet a 
Seveso II irányelveknek érvényt szerezni.

*Honeywell Szabályozástechnikai Kft.. Budapest

mkl

Lényegében három nagy kérdéskört kell figyelembe 
venni a Seveso II irányelvek m egvalósítása érdekében. 
Ezek durva és nagyvonalú m egfogalm azásban egy létesít
mény vagy technológiai folyam at esetében a következők:
-  melyek a lehetséges veszélyes események, mekkora az 

ezekhez tartozó kockázat és milyen m értékű kockázat 
csökkentésre van szükség, hogy a létesítmény biztonsá
ga a társadalom szám ára elfogadható legyen;

-  hogyan lehet megvalósítani és igazolni, hogy a bizton
sági intézkedések és berendezések ténylegesen létrehoz
zák -  eredm ényezik a szükséges kockázat csökkentést, 
azaz létrehozzák az előírt biztonsági szintet (Safety 
Integrity Level); és

-  milyen tevékenységek szükségesek annak biztosításá
hoz, hogy ez a biztonsági szint változatlanul m egm arad
jon  a védett létesítmény teljes élettartam a alatt?

M indhárom hivatkozott külföldi szabvány, de alapvetően 
az M SZT 28 800 is követi ezt a hármas tagoltságot, csak 
jobban vagy kevésbé részletezve, am ikor a biztonsági 
életciklust tárgyalja.

M ost az IEC 61 511 alapján k ívánjuk töm örítve is
m ertetni az életcik lus egyes fázisaiban elvégzendő te
vékenységeket, az egyes fázisok  ki- és bem enő infor
m ációt.

A biztonsági életciklus

A 2. ábra szerint a ciklus 1. és 2. pontjai képezik az elem 
zés, előkészítés fázisát. A m unkát a végfelhasználónak 
kell irányítani a vállalkozó és külső szakértők bevonásá-

TARSADALMI KATASZTRÓFA ELHÁRÍTÁS 

ÜZEMI KATASZTRÓFAELHÁRÍTÁS

TOVÁBBTERJEDÉS KORLÁTOZÁSA 
Mechanikai korlátozó rendszerek 
Biztonsági szabályozó rendszerek 

Biztonsági korlátozó müszerrendszerek

MEGELŐZÉS 
Mechanikai védelem 

Vészjelzések 
Kezelői felügyelet 

Biztonsági szabályozó rendszerek 
Biztonsági védelmi rendszerek

Folyamatirányítás 
Fe 1 ügyeIö-je 1 zö rendszer 

Kezelői felügyelet
f NÜzemtervezés
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/. ábra. Tipikus üzemi kockázatcsökkentő módszerek szintjei
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2. ábra. A biztonsági életciklus

val. Ennek során a következő feladatok kidolgozása szük
séges:
-  koncepció és terjedelem meghatározása;
-  a veszélyforrások és azok kezelhetőségének elemzése 

(HAZOP);
- a  védelmi szintek elemzése (Layers of Protection 

Analysis: LOPA); hiba mód- és hatáselemzések;
-  a biztonsági funkciók meghatározása (ok- és okozat-di

agramok); és
-  a fentiek eredménye a szükséges elérendő biztonsági 

szint (Safety Integrity Level), a kockázatcsökkentés 
meghatározása.

A 3., 4., és 5. pontok alkotják a megvalósítás fázisát és eb
ben szerephez jut a berendezés szállítója, a vállalkozó és a 
végfelhasználó. A feladatok a következők:
-  a védelmi reteszrendszer kialakításának és részleteinek 

megtervezése és gyártása;
-  az üzemeltetés és karbantartás megtervezése;
-  a validálás megtervezése;
-  helyszíni szerelés és üzembe helyezés; és
-  helyszíni validálás (helyszíni vizsgálatokkal annak iga

zolása, hogy a teljes rendszer teljesíti-e az elvárt bizton
sági szintet).

Az életciklus harmadik fázisa az üzemeltetés és ezt a fá
zist a ciklus 6., 7. és 8. pontjai képezik. Itt a végfelhaszná
ló és a vállalkozó végzi a tevékenységeket, de a ciklikus

ellenőrzésekhez független 
szakértő bevonása is szük
séges. A következő fel
adatok várnak elvégzésre:
-  rendszeres tervszerű 

üzemeltetés;
-  kockázatra alapuló terv

szerű karbantartás;
-  időszakos felülvizsgá

latok és ellenőrzések;
-  módosítások végrehajtá

sa és felújítás; és
-  a működés megszünteté

se, a rendszer lebontása.

Az egész életciklusra ki
terjedő feladat minden te
vékenység verifikálása, 
azaz a feladatkitűzés és a 
teljesítés összevetése.

Mint a már említett mi
nőségbiztosítási és kör
nyezetvédelmi irányítási 
rendszerek, úgy a bizton
sági irányítási rendszer is 
fontos feladatnak tekinti 
az életciklus egész ideje 
alatt az összes tevékeny
ség dokumentálását.

Az IEC 61 508 szab
vány elsősorban a bizton

sági berendezéseket fejlesztő és gyártó szervezetek szá
mára fontos, míg az IEC 61 511 a biztonsági műszer rend
szer-tervezők, integrátorok és felhasználók érdeklődésére 
tarthat számot. Mindkét szabvány igen részletes meghatá
rozásokat tartalmaz a követelmények vonatkozásában és 
gyakorlati példákkal mutatja be a javasolt módszerek al
kalmazását.

A vegyipari alkalmazásról

Visszatérve az 7. ábrához, néhány példával szeretnénk be
mutatni az egyes szintek értelmezését a vegyipar terüle
tén. A legkülső szintről indulva a Társadalmi Katasztrófa 
Elhárítás jelenti a 2/2201.(1.17.) Korm. rendelet előírásait, 
ezek alkalmasságát egy iparág területén, ennek keretében 
kell elvégezni a veszélyes üzem azonosítását a rendelet 1. 
sz. melléklete alapján. így például az egy telephelyen ta
lálható veszélyes anyag mennyisége alapján felsó' küszöb- 
értékű veszélyes üzem kategóriába kell sorolni azt a léte
sítményt, ahol a klór 100 t, vagy rendkívül gyúlékony 
cseppfolyós gáz 200 t, vagy motorbenzin 50 kt mennyi
ségben vagy efelett van jelen.

A második szint az említett törvényben előírt biztonsági 
elemzés vagy biztonsági jelentés elkészítését tartalmazza. 
Ez a szint egy üzem-telephely vonatkozásában határozza 
meg a megelőzés és védekezés célkitűzéseit, szervezeti és 
eszköz rendszerét.
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A harmadik védelmi szint hivatott a már bekövetke
zett esemény hatásainak tovább terjedését korlátozni. 
Ide tartoznak a mechanikai védelmet jelentő védőgöd
rök, rézsűk, tűzfalak stb. Biztonsági szabályozó rend
szer lehet például egy nyomás áthatolást kivédő gyors
zár. Ezen a szinten általában már nem egy egész üzem
mel, hanem csak egy technológiai egységgel, például 
egy tárolótartállyal, vagy egy nagynyomású reaktorral 
kell foglalkozni.

A negyedik szint a veszélyes esemény, kár bekövetke
zésének megelőzésére szolgáló védelmi eszközöket fog
lalja magába. Ezek közül például a mechanikai védelmi 
eszköz lehet egy biztonsági szelep, vagy hasadó tárcsa. 
De ezen a szinten kerülnek tárgyalásra az IEC 61 508 és 
61 511 szabványok alapján a biztonsági jelző-reteszelő 
és vészleállító rendszerek is. A biztonsági szabályozó 
rendszerek megbízhatóságát számszerűsítő eljárások a 
valószínűség számítás eszközeit használva és az egyes 
elemekre vonatkozó üzemi tapasztalati megbízhatósági 
adatokat is figyelembe véve adnak végül olyan ered
ményt, mely igazolja, hogy az adott rendszer nyújtja-e az 
elvárt kockázat csökkentést. Ezt az elemzést már minden 
biztonsági funkcióra külön-külön kell elvégezni. Például 
egy reaktor esetében külön értékelést kell végezni a ve
szélyes mértékű hőmérséklet kialakulását megakadályo
zó vészhűtő rendszerre és a veszélyes túlnyomás kialaku
lását -  a készülék felrobbanását -  megakadályozó túlnyo
más elleni védő-rendszerre.

Az ötödik és az előbb tárgyalt negyedik szint között, bár 
mindkettő az irányítástechnika, a műszer-automatika esz
közeit használja, fontos különbség van. A belsőbb szint
hez tartozó alap folyamatirányító és jelző rendszer felada
ta a gyártási folyamat előírt irányítása, a megfelelő minő
ségű termék gazdaságos gyártásához. Ha ez a szint nem 
képes valamilyen külső vagy belső zavaró ok miatt felada
tát ellátni és a technológiai paraméterek veszélyes határt 
érnek el, akkor jut szerephez a külső, negyedik szintbe tar
tozó biztonsági jelző-reteszelő rendszer. Mindkét szinten 
figyelembe kell venni a kezelőszemélyzet ellenőrző be
avatkozó tevékenységét is, mint számszerűsíthető kocká
zatcsökkentő tényezőt.

A legbelsőbb szint, az üzem tervezése alapvetően meg
határozza a várható veszélyeket és kockázatokat. A legha
tékonyabb kockázatcsökkentést itt a tervezés során lehet 
megvalósítani. Például nagynyomású eljárások helyett, ha 
lehetséges az alacsony nyomásút kell választani; veszé
lyes, mérgező vagy tűzveszélyes oldószer helyett bizton
ságos anyagot kell alkalmazni stb.

A biztonsági irányítási rendszer foglalja végül össze a 
fenti példákban felsorolt -  az adott üzem esetében érvé
nyes - védelmi intézkedéseket, rendszereket és eszközöket.

Ez a cikk terjedelménél fogva nem tartalmazhat részle
tes ismertetést sem a hivatkozott magyar törvényekről, 
sem az idevonatkozó nemzetközi szabványokról, ez nem 
is volt a cél. Csak arra szolgál, hogy felhívja az Olvasó fi
gyelmét a feldolgozó ipar területén a közeljövőben elvég
zendő új feladatra, a biztonsági irányítási rendszerek ki
dolgozására és működtetésére.

mkl

Egy következő cikkben szeretnénk kissé részletesebben 
ismertetni az elérendő biztonsági szint (SIL) meghatáro
zására alkalmazható módszereket és a kockázat csökken
tés gazdasági vonatkozásait is.

AJÁNLOTT IRODALOM

SevesoII: Európai Tanács 96/82/EK irányelvek a veszé
lyes anyagokkal együtt járó súlyos baleseti veszélyek el
lenőrzéséről

1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés 
irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

2000 évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

2/2001. (1.17.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről. (E ren
delet hatálybaléptetéséről külön jogszabály rendelkezik.)

12/2001 (V.4.) KöM -  EüM együttes rendelet a vegyi 
anyagok kockázat becsléséről és a kockázat csökkentésé
ről

IEC (EN) 61508 -  1 ... 7 Functional safety of electrical 
/electronic/ programmable electronic safety-related sys
tems

IEC 61511 -  1 ... 3 Functional safety; safety instrument
ed systems for the process industry sector

ANSI/ISA 84.01. Application of safety instrumented sys
tems for the process industries

MSZT/T 28 800 ÚTMUTATÓ a munkahelyi egészség- 
védelmi és biztonsági irányítási rendszerek alkalmazá
sához

Ö S S Z E F O G L A L Á S

Ördög Ádám: Új törvények + új szabványok = többletbiztonság

A cikk rövid, figyelemfelkeltő tájékoztatást ad a legújabban 
megjelent törvények és nemzetközi szabványok alapján az ipari 
fejlődés miatt növekvő veszélyek kockázat csökkentése érdeké
ben szükséges lépésekről.

[Magy. Kém. Lapja, 56 404 (2001)] 

S U M M A R Y

Á. Ördög: New Laws + New Standards = Increasing Safety

On the basis of the new laws and standards the paper gives a 
short announcing information of the rise-reduction steps need
ed by the increasing hazards caused by the industrial develop
ment.
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16. KOOLAJ VILÁGKONGRESSZUS

16. Kőolaj Világkongresszus - Értékelés a sajtónyilatkozatok 
tükrében

JÁKOB KÁROLY*

A kanadai Calgaryban 2000. június 11-15. között rendezték 
meg a 16. Kőolaj Világkongresszust (WPC-World Petrole
um Congresses). A következőkben a kongresszus ideje alatt 
megjelent sajtóvisszhangokból és a plenáris előadásokból 
ragadunk ki néhány fontosnak ítélt gondolatot. Rövid össze
kötő szövegek kíséretében a világ olajipari vezetőinek elő
adásaiból és a helyi szaksajtóból vett közvetlen idézeteket 
gyűjtöttük össze. Egyetlen kivételt tettünk: a BP Amoco ve
zérigazgatójának, Sir John Browne-nak a kőolaj- és gázipar 
vízióját felvázoló előadását részletesebben kivonatoltuk.

A kongresszus körülményei

A 97 ország 3 078 delegátusát, összesen 4 303 résztvevőt 
Calgaryba vonzó kongresszust rendkívül fontosnak ítélte 
mind maga Kanada, mind Alberta tartománya, mind Cal
gary városa. A kongresszus lebonyolítását, a vendégek tá
jékoztatását - számunkra, európaiak számára szinte elkép
zelhetetlenül - minden ellenszolgáltatás nélkül, egy teljes 
héten át közel ezer önkéntes segítette (fiatalok, háziasz- 
szonyok, nyugdíjasok, köztük volt kőolajipari alkalmazot
tak). A megnyitón beszédet mondott Kanada miniszterel
nöke, Alberta tartomány miniszterelnöke és a város pol
gármestere is. Jean Cretien kanadai miniszterelnök alap
hangot megadó, legidézettebb mondata: „Mi kanadaiak 
hisszük azt, hogy a klímaváltozás reális valóság, amely
hez alkalmazkodnunk kell és hisszük azt, hogy a kis kar
bontartalmú vagy éppen karbonmentes energiahordozók 
iránti igény nőni fog. ...Nem lehetett volna ehhez a gon
dolathoz Kanada-szerte jobban illeszkedő színteret találni, 
mint Calgary -  amely a mi 31 milliárd dolláros iparunk 
szíve, és amelyet szeretünk az Új-nyugat fővárosának ne
vezni.” Ralph Klein, Alberta miniszterelnöke is a helyszín 
alkalmasságát emelte ki : „A kongresszus alkalmat kínál 
arra, hogy kicseréljük tapasztalatainkat a megoldásokról, 
újdonságokról, trendekről és ötleteket merítsünk Alberta 
tartomány innovatív technológiáiról és szolgáltatásairól.” 

A korábbi Seatle-i incidensek kellemetlen példája és 
egyes szervezetek fenyegetése folytán a Kongresszust rend
kívüli biztonsági intézkedések kísérték. A konferencia-köz
pont és a fontosabb szállodák köré 2 méteres, fegyveresen 
őrzött kordont telepítettek, utcákat zártak le a forgalom elől, 
golyóálló mellényes rendőrök, helikopterek álltak készült
ségben. Mindezt a város megértéssel kezelte, talán azért is 
mert „a kongresszustól azt remélik, hogy ilyen vagy olyan 
módon 15-20 millió dollár kerül az albertai gazdaságba.” 
[Calgary Sunday]. A beszámolók szerint egy 700 és egy 50 
fős demonstráció számított a legnagyobbnak, ezek az olaj

*A Kőolaj V ilágkongresszus M agyar N em zeti Bizottság titkára, 
Budapest

cégek környezetkárosítása ellen tüntettek. A kordonok kö
zelében esetenként 10-20 fős csoportokat láttunk. A meg
nyilvánulások békések voltak, jelentős részük a szudáni vé
res események és a kanadai Talisman társaság ellen irá
nyult, amely nem függesztette fel szudáni tevékenységét 
(„Ne ömöljön vér az olajért.”). A sajtó és a kongresszus 
egyaránt rendkívül óvatosan minősítette a tüntetőket, csu
pán a végén kezdték sajnálni, hogy nem hívták be őket vé
leményük elmondására: „Az alternatív hangokat meg kell 
hallgatnunk ... Én jobb néven vettem volna, ha mikrofont 
kapnak és intelligens, intellektuális kérdéseket tesznek fel.” 
[Jim Gray, a kongresszus kanadai főszervezője].

A kongresszus és az azt kiegészítő Global Opportunities 
Centre kiállítást (GBOC) a sajtó egy része nem annyira az új 
nézetek kinyilatkoztatásának, hanem az összefoglaló hely
zetelemzések, de leginkább a kapcsolatépítés, információ
csere fórumának tartotta: „A Calgary-ban rendezett Kőolaj 
Világkongresszust nem azzal a céllal szervezték, hogy vá
laszt adjon az ipar világméretekben jelentkező fontos kérdé
seire -  és nem is igazán mondott újat, sem a környezeti kér
désekről, sem az olajár alakulásáról, ... a WPC valójában a 
kapcsolatteremtés fóruma volt.” [Calgary Héráid], „ Ennek 
a rendezvénynek a tényleges célja új kapcsolatok teremtése 
és régiek felelevenítése.” [John Marriott], „a kapcsolatte
remtésen keresztül embereket, üzleteket és technológiákat 
hozunk össze, hogy mindezzel értéket teremtsünk a társada
lom számára.” [Randy Gossen]..., de maga a WPC elnöke 
is úgy fogalmazott, hogy a kapcsolódó kiállítási központ is 
azzal a céllal született, hogy „ ... a gondolatok és informá
ció cseréjével értéket teremtsen” [Dirk van dér Meer],

A kiotói protokoll

Az 1997. évi kiotói protokoll 2008-2010-ig az 1990-es 
emissziós szintek meghatározott csökkentését írja le. Vég
rehajtásának módjában az energiaipar a kongresszus idő
pontjáig még nem hozta meg szükséges döntéseit. A társa
ságok, különösen a globális nagyok elkötelezettségüket bi
zonygatták, de azt is, hogy a megvalósítás módja nem vilá
gos és költségkihatását a társadalom még nem ismerte fel. 
Az olajipar környezeti felelősségének és környezeti elköte
lezettségének a kérdése éles vitát gerjesztett. De Larderel 
asszony, az ENSZ Környezetvédelmi Programjának egyik 
vezetője indulatos véleménynek adott hangot: „A társasági 
vezetők a konferenciákon nemes gondolatokat hangoztat
nak, miközben vállalataik a színfalak mögött az ellenkező 
irányban lépnek. Nagyon gyakran vagyok tanúja annak, 
hogy a vezérigazgatók kijelentenek valamit és akár ugyan
azon fórumon olyan célokért lobbiznak, amelyek nincsenek 
összhangban szavaikkal. ... Az olajiparnak meg kell tanul
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nia, hogy az emberekre oda kell figyelni, még azokra is, 
akik a kongresszus hetében az utcán protestálnak. A Seat- 
tle-i demonstrációk nagyon világosan figyelmeztetnek. ... 
A kormányoknak és a magánszektornak együtt kell működ
niük úgy, hogy a kormányok megfelelő szabályozással és 
pénzügyi reformokkal támogatják az ipart, a kőolajipar pe
dig műszaki innovációval és jobb infrastrukturális mened
zseléssel szolgálja a társadalmat. Az iparnak önkéntesen 
kell támogatnia az elfogadott nemzetközi konvenciókat és a 
helyi gazdaság fejlődését. ... Emberarcú globalizációt kell 
végrehajtani és a döntésekben egyenlő fontosságot kell tu
lajdonítani a környezeti elvárásoknak és a vállalati ered
ményeknek.^’’[Jaqueline Aloisi de Larderel}.

Az ipar részéről közvetlen vitapartnere az a Dick 
Cheney volt, aki most W. Bush alelnöke. „Az ipar elisme
ri, hogy tevékenységét a társasági haszon, a környezeti és 
a szociális értékteremtés hármas eredménymutatója 
(„triple bottomline”) kell, hogy megszabja, de hiszen már
is jelentős lépéseket tettünk ebben az irányban. ... Nem 
azért vagyok itt, hogy bocsánatot kérjek az ipar nevében, 
sem nem azért, hogy kifogásokat keressek. ... A kőolaj és 
földgáz társaságok ... dollár milliárdokat költöttek a kör
nyezeti hatékonyság javítása érdekében, gyakran méltá
nyos elismerés nélkül. ... Iparágunk nyakába varrták a 
szennyező, füstölgő kéményű ipar imázsát. ... Az olajipar 
fontos feladata, hogy megismertesse a közvéleménnyel és 
a médiával mindazon a lépéseket, amelyeket máris meg
tett.” [Dick Cheney]. Három Shell vélemény: „A Shell tá
mogatja Kiotó-t, ... az üvegházhatás iránti aggodalmakat 
komolyan kell venni ... ezért Kiotó-t szimbólumnak te
kintjük ... a Shell, vállalatok egy csoportjával együttmű
ködve a megújuló energiaforrások, mint a szél és napener
gia hasznosításának a kutatásába kezdett,... hogy ha a vi
lág a [hagyományos energiahordozókkal elérhető] emisz- 
sziót komoly veszélynek ítélné, akkor számunkra ez a 
helyzet is üzleti lehetőséget kínáljon.” [Joen van dér 
Veer\. „Felismertük azt, hogy a kommunikáció javításával 
a közvélemény megismerheti az ipar akcióit és hiszünk 
üzleteink átláthatóságában.” [Linda Cook], „A Shell úgy 
értelmezi a fenntartható fejlődést, mint az emberek, a pro
fitok és bolygónk igényeinek egyensúlyba hozását, ame
lyet a döntési folyamat részévé kell tenni... Fontos a z ,... 
hogy az érintettek figyelmét a folyamat elején bevonjuk, 
hogy legyen alkalmuk az alternatívák végiggondolására. 
... Nem elegendő, hogy az érintettek egyszerűen csak 
érezzék azt, hogy figyelnek rájuk, megfoghatóan kell 
érezzék azt, hogy nézeteiket figyelembe is vették. ... Kez
deményező részt kell vállalni a biodiverzitás feltárásában 
... ma még senki sem látja világosan az olaj-és gázipar er
re gyakorolt hatását, ehhez kutatást kell folytatni. A leg
több vállalat hatékonyság javítási célokat hoz nyilvános
ságra. Ennek társulnia kell a hatékony biztonsági és kör
nyezeti politikával”. [Richard Sykes]. O laf Fjell, Statoil 
elnök-vezérigazgató szerint: „A vállalatok szociális fele
lőssége a versenyelőnyszerzés stratégiai elemévé kell vál
jon ... A vállalatoknak kommunikálva kell haladniuk („talk 
and walk”). ... A vállalatok számára a profit és szociális 
felelősség ikertestvérek, ... ezt tudjuk, de hát a vélemé
nyek sokszor eltérnek, amikor a részletekre kerül sor.” 
Néhány további vélemény: „Az üvegházi gázemisszió
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csökkentésének hajtóereje egy új ipart teremtett, a környe
zetet kiszolgáló ipart.... Az energiaforrások megfelelő fej
lesztése pozitív hatású lesz, amely nem lerombolja, hanem 
megóvja a környezetet.” [Steve West]. „Az ipar kétségte
lenül megosztott, de az a meggyőződésem, hogy sokkal 
kevésbé, mint akár 4 évvel ezelőtt.” [Sir John Browne]. 
„A fogyasztók továbbra is tisztább üzemanyagot fognak 
követelni, amely költségesebb és energiaintenzívebb fel
dolgozást fog szükségessé tenni, miközben alacsonyabb 
árakat és kisebb emissziót várnak el.” [Ron Brenneman],

Az autógyártók és a kőolaj-feldolgozók vitája

Az autó- és a feldolgozóipar vitájában az autógyártók el
várásait Jiirgen Hűbbért, a Daimler-Chrysler vezérigaz
gatója így fogalmazta meg: „Ahhoz, hogy teljesíthessük 
azt a kihívást, hogy a CO-,-emisszió a következő 8 évben 
25%-kal csökkenjen, az autóiparnak képesnek kell len
nie arra, hogy ennek arányában csökkentse az autók [faj
lagos] üzemanyag felhasználását. ... Az autóiparnak 
nagy erőfeszítésekre van szüksége ahhoz, hogy a hatéko
nyabb autók iránti igényt teljesítse, de ez kénmentes 
üzemanyagot tesz szükségessé. ... A kénmentes üzem
anyagok kifejlesztése a kulcsa annak, hogy a [közleke
dés okozta] környezetszennyezés drámai módon csök
kenhessen és a világ előre haladhasson. ... Az olaj- és az 
autóipar ezzel egymáshoz van láncolva.” Fabrizio  
d ’Adda, az ENIChem vezérigazgatója szerint „A finomí
tói iparnak jelentős, ténylegesen kivitelezhető változtatá
sokat kell véghez vinnie. ... A környezetvédelem igénye
it nehéz lesz teljesíteni. ... Ezeknek az elvárásoknak csak 
úgy tudunk megfelelni, ha minden tekintetben hatéko
nyabban működünk, ...[például] fokozzuk a finomítók 
hatékonyságát, integráljuk a finomítói és a petrolkémiai 
tevékenységet, ... a finomítói gázokat energiatermelésre 
használjuk fel stb. stb. ... Azt azonban pontosan kell tud
nunk, hogy milyen üzemanyagot kell gyártanunk. Ma fi
nomítóink teljesíteni tudják az elvárásokat, de a 2015- 
ben 800 millió autótulajdonos [maitól eltérő] igényét 
kell teljesíteniük.” Steve West pénzügyminiszter nem ta
kargatta, hogy: „Az emberek még nem érzékelik a kiotó-i 
határozatok és személyes életük közötti kapcsolatot, de a 
legfőbb ideje annak, hogy megismerjék ... az emberek 
tudatában kell legyenek annak, hogy ezért személyes 
életükben fizetniük kell.” A sajtó is érzékelte ezt a konf
liktust: „A kongresszus előadásaiból ismételten kihallat- 
szik az a [figyelmeztetés], hogy ... a tisztább levegő költ
séges lesz és hogy ezt a keserű pirulát a fogyasztóknak 
kell lenyelniük. ... Az autóipart képviselők a kongresz- 
szuson arra szólították föl az olajvállalatokat, hogy kén
mentes motorbenzint gyártsanak, amely az alacsonyabb 
emissziót biztosító konstrukció kialakításának a feltéte
le. Az olajvállalatok válasza az volt, hogy ez a finomítás 
számára jelentős költségnövekedést okoz, ami a töltőál
lomási árakat rendkívül megnövelné, amiért az a véle
ményük, hogy az autógyártóknak [extrém üzemanyag 
igények támasztása nélkül] kellene a környezetbarát mo
torokat kialakítaniuk. ... Az autógyártók szerint az ilyen 
kocsik megvásárlása a [fogyasztók számára] még na
gyobb költséget jelentene.”
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Az energiaszerkezet átalakulása

Több előadó foglalkozott az energiaszerkezet átalakulásá
val. A jövőt illetően elég sok olajipari vezető hangsúlyozta, 
hogy a megkezdendő évszázadban a kőolajjal szemben a 
földgáz előretörése és az alternatív energiaforrások szignifi
káns megjelenése várható: „Ötven év múlva az olaj- és a 
gázipar egyáltalán nem fog hasonlítani a maira,... mert bár 
az olaj és a gáz ténylegesen továbbra is fontos energiaforrás 
marad, ... jelentős részben alternatív üzem- és tüzelőanya
gok fogják helyettesíteni,... olyanok amelyek óvják a környe
zetet, kevésbé toxikusak és felhasználásuk jobb hatásfokú.” 
[Marshall Adkins], „Sikerességünk attól fog függeni, hogy 
képesek leszünk-e olyan üzem- és tüzelőanyagokat [előállí
tani és] értékesíteni, amelyeket a társadalom elvár. Már ma 
is érzékeljük, hogy növekszik a kereslet a kisebb karbontar
talmú üzem- és tüzelőanyagok, így a gáz iránt. Az prognosz
tizálható, hogy 2020-ra a fejlett országok áramtermelésének 
tüzelőanyag forrása közel 50%-ban a gáz és a megújuló 
energia lesz. Mi nagy lehetőséget és, egyben nagy kihívást 
látunk abban, hogy iparágunk a [jövőben] környezeti szem
pontból a mainál jobban elfogadható, mégis kellően olcsó 
üzem- és tüzelőanyag forrást tudjon biztosítani. ... Minden 
bizonnyal ezek sorában van a megújuló energia is . ... A nö
vekvő környezet iránti aggodalom előnyt jelent a gáz számá
ra a többi fosszilis tüzelőanyaggal szemben. ... Úgy tűnik, 
hogy a hidrogénalapú tüzelőanyagcellák technológiájában 
észlelhető gyors fejlődés lehetővé fogja tenni decentralizált 
energiaelőállító rendszerek (pl. ritkán lakott körzetekben te
lepíthető áramfejlesztők) működtetését, amelyek rendkívül 
jó hatásfokúak és földgáz csővezetéki rendszerekhez illesz
kedve versenyképesek lesznek. Az üzemanyagcellák képe
sek lehetnek gépkocsik meghajtására és lakások fűtésére is. 
... A XIX. század a szén kora, a XX. az olaj százada volt és 
a következő a földgáz évszázada lehet.” [Linda Cook]. 
„Húsz éven belül a földgázigény várhatóan megduplázódik 
és az energiahordozók között átveszi a szén, 60 éven belül 
pedig az olaj ma betöltött szerepét,... ezért a csővezetéki in
frastruktúra jelentős fejlődésével számolhatunk és a csőve
zetéki technológia fejlesztés jelentősége élvonalba kerül.” 
[Andy Jenkim], „Az Olajóriások napjai meg vannak szám
lálva, de az Energiaóriások jövője fényes marad.” [Peter 
Bijur], „Középtávon (azaz kb. 10 éven belül) a világ új pia
cain jelentkező energiaigények hatékony ellátásában óriási 
növekedési lehetőség rejlik. Ez új tüzelőanyagforrások fejlő
désével és új technológiák alkalmazásával fog járni. (Az 
előbbire példa a földgáz szerepének már ma észlelhető elő
re törése, az utóbbira példa az eddig érintetlen lelőhelyek 
feltárása mélytengeri fúrással.)” [Sir John Browne],

Az olajipar és az OPEC vitája

Terítékre került az olaj- és olajtermék(benzin)- árak alakulá
sával kapcsolatos, az ipar és az OPEC között folyó vita is (a 
kongresszus idején a heti kanadai benzinárak 75,3 cent/liter 
rekordot értek el, az aznapi olajár 32,56 USD/hordó szintre 
emelkedett és csak napok választottak el az OPEC ülésétől). 
Ez hozta felszínre az ipar és az OPEC közötti vitát is. Az 
ipar elégedetlenségét Róbert Priddle, az Energia Ügynökség 
(IEA) igazgatója így fogalmazta meg: „Az Energia Ügynök

ség kihívásként éli meg azt, hogy a világ népessége kényte
len elfogadni azt a helyzetet, hogy a termelők egy kis cso
portja kézben tartja a piacnak egy kritikus szegmensét. A kő
olaj mai ára nyilvánvalóan jelzi, hogy nem kerül elegendő 
olaj a piacra. ... A fogyasztóktól aligha lehet elvárni azt, 
hogy elismerjék, hogy az árstabilitásnak az legyen az elfo
gadható és hatékony útja, hogy egy kartell kontrollálja a [kő
olaj] termelést.... Az ár alakulása elérte a fogyasztók tűrőké- 
pességi határát. Ugyan nem értünk egyet a termelőkkel, de 
kommunikálunk és információt cserélünk velük és próbá
lunk figyelni egymás érveire.” Lukman úr, az OPEC főtitká
ra így reagált: „Önök arra szólítják föl az OPEC-et, hogy te
gyen valamit annak érdekében, hogy a finomítói kőolajter
mékek töltőállomási ára csökkenjen. Ez az árképzés nem a 
mi kezünkben van.... A kormányok mértéktelen adóztatása 
az oka a motorbenzin magas árának.... Az OPEC óvakodik 
attól, hogy az árral kapcsolatos helyzetre reflexszerűen azzal 
válaszoljon, hogy a piacot elöntse kőolajjal. ... Mi is szeret
nénk megfejteni, hogy mi is történik.... A mai árak valóban 
magasak, azonban nem túl magasak.... Az OPEC egy fele
lős, komoly szervezet, amely érzékeny mind a termelők, 
mind a fogyasztók elvárásaira. A jelenlegi árkilengés való
ban teljesen elfogadhatatlan, de az OPEC meg van győződ
ve arról, hogy a vezető nem-OPEC termelőkkel együtt ké
pes lesz az olajárat egy elfogadható, méltányos, a termelők 
és a fogyasztók javát egyaránt szolgáló szinten stabilizálni.” 
„Engem sokkal jobban aggaszt az olajár elmúlt évi óriási in
gadozása, mint maga a jelenlegi ár. ... Túl gyorsan emelke
dett és nem hiszem, hogy fenntartható. Stabil árat szeret
nénk, mert a magas olajárak valóban megnövelik a finomí
tók benzin előállítási költségét, amely magas töltőállomási 
árakhoz vezet.“ [Rogelio Montemayor],

Egy sajtó-összefoglaló szerint: „az IEA és az OPEC 
képviselői ... a kritikus kérdésekben ugyan nem értettek 
egyet, de azt elismerték, hogy egy minden fél számára el
fogadható olajár lenne szükséges... és egy 20-25 $/bbl ár
szint jó kompromisszum lehet.“

Az orosz jelenlét

Az orosz jelenlét tartogatott érdekességeket. A plenáris elő
adás tartására hivatalosan felkért Csernomirgyin „kimentet
te magát”, az orosz kormányzat Alexander V. Kocsnyev 
energiaügyi miniszterhelyettest küldte el, aki nem igazán 
optimista képet vázolt fel -  tolmácsával felolvastatott -  be
szédében. Arra hívta fel a delegátusok figyelmét, hogy „tá
mogassák a bajbajutott körzetekben szükséges beruházáso
kat, ott ahol a csővezetékek elöregedtek és az olajforrások 
kiapadnak. ... Oroszország elegendő energiaforrással ren
delkezik, olajban, gázban egyaránt gazdag és nyitott [az 
ezek kiaknázását lehetővé tevő] beruházások fogadására, de 
ne késlekedjenek.... Beruházási támogatást várunk az üzle
ti világtól, mi nem akarunk hátrálni, csakis előre menni. ... 
Az a néhány új feltárás, amely alkalmas lenne kőolaj terme
lésére, a meglévő csővezetékektől távol esik ... és segítség
re lenne szükségünk az új csővezetékek építéséhez is.“ 

Peter Bijurnák, a Texaco vezérigazgatójának hozzászó
lása kategorikus volt: „A mi vállalatunk nem érdekelt ab
ban, hogy Oroszországban bármilyen területen működés
be kezdjünk, mert a kormánnyal köthető koncessziós
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megállapodások az ilyen vállalkozások számára nem profi- 
tábilisak, ... egyszerűen nem versenyképesek.”

Az olajipar kihívásai

Többen szóltak az olajipari fúziók és a globalizáció kilá
tásairól. Erről szól Sir John Browne-nak, a BP Amoco ve
zérigazgatójának az olajipar kihívásait, trendjeit és tenni
valóit elemző, víziószerű összefoglalója. Mondanivalójá
nak lényege négy pontban foglalható össze.

(1) Tapasztalható, hogy az olaj- és gázipart - az informá
cióhoz, elektronikához kötődő, feltörekvő ágazatok mellett 
- idejétmúltnak, lassúnak tartják. Pedig az olajipar rendkí
vül dinamikusan reagált a kihívásokra: egy évtized alatt 
majdnem 900 millió új fogyasztót kapcsolt be kereskedel
mi hálózatába, a világ ma napi 8 millió hordóval több ola
jat és napi 30 milliárd m3-rel több gázt fogyaszt, mint 10 
évvel ezelőtt. Különösen a gázfelhasználás bővülése látvá
nyos és jelzésértékű, a karbonszegény, könnyebb tüzelő
anyagok előtérbe kerülése hosszú távú trendet tükröz. Az 
olajipar képes volt az igények jellegének drasztikus válto
zását követni, a rendkívüli mértékben megszigorodó minő
ségi követelményeknek is eleget tenni és mindezek mellett 
vonzó eredményt tudott biztosítani részvényesei számára.

(2) A végbemenő konszolidáció révén egyrészt kisszá
mú, globálisan működő nagy társaság, másrészt nagyszá
mú és specializálódása révén ugyancsak sikeres kismére
tű vállalkozás versenyzik, amely mindkét oldalon a ver
senyképesség rendkívüli növekedését, a globális és loká
lis gazdaságok sikeres együttélését eredményezte. A kon
szolidáció és hatékonyságjavulás egymás ikertestvérei. A 
végbemenő globalizáció ellenére a gazdasági tevékenység 
több mint 90%-a az országhatárokon belül maradt.

A globalizáció legfontosabb eleme a tudás szabad 
áramlása. Minden mások által használt módszer transzpa
renssé, alkalmazhatóvá válik. Az ipari óriások és a fejlő
dő gazdaságok kölcsönösen rendkívül sokat tanulhatnak 
és tanulnak is egymástól. Eltűnnek a védett piaci szeg
mensek és koncessziók, a vevőkért minden percben meg 
kell küzdeni. Az ipar sikerének záloga nem az erőfölény 
érvényesítése, hanem az a gondolkozási és tanulási folya
mat, amely képes a tényleges igények feltárására, amely 
rendelkezik az alkalmazkodás képességével.

(3) Ebben a versenyben a hatékonyság legkülönbözó'bb 
formáinak kiaknázása válik a sikeres verseny szinte kizáró
lagos értékmérőjévé. Ezek közül legfontosabb az emberi 
gondolkodás hatékonysága, amely képes új piacokat feltár
ni, a technológia vívmányait alkalmazni, a termék értékesí
tés teljes értékláncát áttekinteni, termékek új generációját 
kifejleszteni. A másik a technológiai hatékonyság, amely
nek leglátványosabb példái az upstream szektorban az egy
re mélyebbre hatoló tengeri kutatás-feltárás rutinná válása, 
a downstream szektorban a piaci igényeket rugalmasan kö
vető, közbenső tárolás nélküli, szoros hő- és anyagáram 
kapcsolatban működő, valós idejű optimalizálást lehetővé 
tevő finomítói-petrolkémiai kombinátok megvalósulása, a 
kereskedelemben pedig az e-üzlet segítségével távoli ve- 
vők-eladók közötti real-time kereskedés lehetővé válása.

1 A World Petroleum Congresses leköszönő elnöke
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Tíz éve még mindezek a fantázia világába tartoztak. Termé
szetesen minden hatékonyság alapja a költséghatékonyság, 
amelyről azt hihettük, hogy a javán már túl vagyunk, pedig 
csak most kezdjük felismerni, hogy a szervezetek és veze
tők működésének áttekinthetőségének egyszerűsítésében, a 
párhuzamos, felesleges tevékenységek, a bürokrácia drasz
tikus megnyirbálásában még mennyi, minden korábbi kép
zeletet felül múló lehetőség rejlik.

(4) Az internet és az elektronika nemcsak az eladók és 
vevők, de az ipar és a külvilág kapcsolatát is kitágította. 
Az új pénzpiacok, új beszerzési (procurement) csatornák, 
új kommunikációs eszközök olyan magán- és közszférá
kat, olyan hagyományosan nyitott és mindeddig zárt kultú
rákat kötnek össze, amelyek kapcsolata egy évtizede még 
lehetetlennek látszott. Példaként Kínát lehet megemlíteni.

Magyar szereplés a 16. Kőolaj Világkongreszuson

A 16. Kőolajipari Világkongresszus magyar szempontból 
is sikeres volt. Két magyar szekcióelnök-helyettes (Bérezi 
István és Fonyó Zsolt) támogatta a kongresszus munkáját 
és Tóth József előadást is tartott („Trends toward Global
isation in East Europe“). A leglényegesebb azonban, hogy 
a kongresszus közgyűlésének tekinthető Executive Board 
legnagyobb szavazatszámmal Tóth Józsefet -  egész Euró
pa képviseletében - első-alelnökké választotta. „Szerveze
tünk nemzeteket átfogó törekvésével összhangban ... a 
Végrehajtó Bizottság tagjait úgy választották, hogy képvi
selve legyen a világ összes kontinense. ... Elnökké a nor
vég Eivald (Mike) Rpren-t; elnökhelyettessé a kínai Wang 
Tao-t választották; első-alelnök a magyar Tóth József; má- 
sodik-alelnök az uruguayi Pedro Baridon és harmadik-al- 
elnök az algériai Mohamed Laouadi lett. A Tudományos 
Program Bizottság elnöki tisztét a kanadai Randy Gossen 
tölti be.” [Dirk van dér Meer1].

Ö S S Z E F O G L A L Á S

Jakob Károly: 16. Kőolaj Világkongresszus - Értékelés 
a sajtónyilatkozatok tükrében

A szerző a sajtónyilatkozatok tükrében ismerteti a kong
resszus körülményeit, és nagy vitákat kiváltó témáit (kio
tói protokoll, az autógyártók és a kőolaj-feldolgozók, az 
olajipar és az OPEC, az orosz jelenlét, az olajipar kihívá
sai). Tájékoztatást ad a magyar szereplésről.

[Magy. Kém. Lapja, 56, 407 (2001)]

S U M M A R Y

K. Jakob: The 16th World Petroleum Congress - 
Appraisal in the M irro r of Declarations

On the basis of declarations the author provides informa
tion about the circumstances of the congress, and topics of 
debate (e.g. Kyoto protocol, carmakers and crude refiners, 
oil industry and OPEC, role of Russia, challenges of the 
oil industry). He also reports on the activity of the Hun
garian delegates.
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16. Kőolaj Világkongresszus - Kőolaj-feldolgozás és termékfej
lesztés

WILDE GYÖRGY*

A világ kőolaj-feldolgozása 1999-ben 3,46 milliárd tonna 
volt, és 2000-ben meghaladta a 3,5 milliárd tonnát. A fi
nomítóknak világviszonylatban négy alapvető kihívással 
kell szembenézniük [1]:
-  az olajigény növekedése változik

= térben (a fejletlenebb országokban nagyobb az igény- 
növekedés, mint az OECD országokban) és a 
= termékek szerint (a petrolkémiai alapanyagok és a kö
zéppárlatok iránti igény nő, a benzinek és a fűtőolajok 
iránti csökken);

-  változni fog a nyersanyag: a földgáz világméretben nö
vekedő felhasználása miatt megnő a kondenzátum 
mennyisége, amit szívesen vesznek a feldolgozásnál;

-  új versenytársak jelennek meg: a finomításban szuper- 
nagy társaságok alakultak, az értékesítésben a szuper
marketek nyernek piacot (pl. Franciaországban a bevá
sárlóközpontokban elhelyezett üzemanyag töltőállo
másokon az olcsóbban értékesített üzemanyag részará
nya eléri a 40%-ot);

-  a termékminőségi előírások szigorodnak: a komoly be
ruházásokat igénylő új termékspecifikációk jelentősen 
felgyorsítják az ipar átalakulását.

Annak ellenére, hogy az olajnál jobban nő a földgáz ener
getikai felhasználása (együttes részesedésük világvi
szonylatban 65%), az elkövetkező tíz évben az olajfel
használás átlagosan évi 2%-os növekedése várható. Te
kintsük át, hogy a kongresszus előadásai milyen vála
szokat adtak az említett technológiai jellegű kihívásokra. 
Irodalmi hivatkozásaink a kongresszus előadóit és elő
adáscímeit tartalmazzák.

Konverziós eljárások

A kőolaj-feldolgozásban használatos konverziós eljárások 
biztosítják, hogy a kőolaj természetes párlatösszetételétől 
eltérő hozammal állítsuk elő a termékeket, vagyis, hogy 
nehezebb termékekből (pl. fűtőolajokból) benzineket és 
gázolajat gyártsunk.

A világon meglevő katalitikus krakkoló kapacitás a kon
verziós eljárások kapacitásának több mint felét jelenti, 
ami a motorbenzinek iránti fokozott igény következmé
nye. A krakkoló kapacitás várható éves bővülése 3-3,5%, 
és főleg olyan régiókban jelentős, ahol növekszik a motor
benzinek iránti igény (Észak-Amerika, Ázsia).

A hidrokrakkolás ma a konverziós eljárások 13%-át ad
ja világviszonylatban. Mivel a középpárlatok iránti igény 
gyorsabban fog nőni, mint a motorbenzinek iránt, az ilyen 
eljárások gyors (évi közel 9%-os) növekedése várható.

A viszkozitástörés a vákuummaradék olcsó, bár korláto
zott feldolgozása, melynek alacsony beruházási és üzemel
tetési költsége jelentősen elősegítette gyors elterjedését a

*Magyar Ásványolaj Szövetség, Budapest

‘90-es évek elején (főleg Nyugat-Európában, ahol a legna
gyobb kapacitások létesültek). Az új üzemanyagminőségek 
életbelépésével azonban jelentőségéből sokat vesztett.

A maradékfeldolgozásban (a mélyfeldolgozásoknál) a 
kokszolás erős, éves 7% körüli növekedése várható, ami 
messze megelőzi a maradék-hidrokonvertálást. Ez utóbbi 
alapvető gondja, hogy mind beruházás, mind üzemelés 
szempontjából drága, és jelentős a hidrogén igénye. A ma- 
radék-elgázosítás eljárásról nem áll rendelkezésre kellő 
adat, elterjedése Európában és Eszak-Amerikában várható.

A kénmentesítő eljárásokban jelentős változás akkor 
várható, ha bevezetik a 10 ppm alatti kéntartalmú gázola
jokat (Európában várhatóan 2005-től). A mai eljárásokkal 
ugyanis 15-20 ppm-es kéntartalmú üzemanyagok csak 
olyan alacsony kéntartalmú ásványolajokból nyerhetők, 
mint például az északi-tengeri olaj.

Ha az aromások és olefinek koncentrációját tovább kell 
csökkenteni a benzinekben, gond lesz a szükséges oktán- 
szám biztosításával, ennek következtében oktánszámnö
velők fokozott gyártása várható a finomítók területén (kér
dés, hogy kitiltják-e a ma ilyen célra a legáltalánosabban 
használt komponenst, az MTBE-t).

Üzemanyagszintézis („GTll’ technológiák)

A nagyszámú e témabeli előadás alapján úgy tűnik, ez a 
„régi-új” eljárás ismét előkerül, csak kicsit más formában. 
A gyökerek a múlt század huszas éveibe nyúlnak vissza, 
amikor Fischer és Tropsch felfedezték azt a katalizátort, 
mellyel szintézisgázból (szén-monoxid és hidrogén ele- 
gyéből) cseppfolyós szénhidrogéneket lehet előállítani. 
Az ebből kifejlesztett oxoszintézis a vegyiparban igen 
fontos szerepet tölt be, az olajiparban azonban nem terjedt 
el (kivéve a dél-afrikai SÁSOL eljárást). A gondolat a het
venes évek elején merült fel újra, az olajválság hatására. A 
legutóbbi időkben a kérdés úgy vetődött fel, hogy számos 
olyan földgáz lelőhely van, ahonnan gazdaságtalan lenne 
elszállítani az anyagot, de kémiai úton helyben hasznosí
tani lehetne. A vegyiparban már régóta a földgáz az am
mónia- és a metanolgyártás alapanyaga. Ezekhez hasonló 
eljárással lehet cseppfolyós üzemanyagokat előállítani, 
melyet az irodalomban GTL (Gas To Liquid) rövidítéssel 
jelölnek.

A Shell Bintuluban (Malajzia) [2] épített fel egy napi 60 
ezer hordó cseppfolyós szénhidrogén előállítására képes 
gyárat. A cél kiváló minőségű gázolaj előállítása, amely
ről részleteket nem közöltek, csak azt, hogy keverő kom
ponensként kívánják más gázolajok minőségének javítá
sához felhasználni.

Némileg más megközelítést alkalmaz az ExxonMobil 
AGC-21 (Advanced Gas Conversion fór the 21st Century) 
eljárása, amit Baton Rouge-ban (Louisiana, USA) valósí
tottak meg [3]. A szokásos kőolaj-feldolgozás során és az 
AGC-21 technológiával kapott gázolajok tulajdonságait
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az 1. táblázat mutatja. Mint látható, az AGC-21 gázolaj 
sűrűsége - a poliaromások hiánya következtében - ala
csony, így kiváló keverő komponensnek minősül. Ilyen 
előnyeit tovább növeli, hogy kén-, nitrogén- és aromás
mentes, kenőképessége pedig nagyon jó, és cetánszáma is 
magas.

1. táblázat

Az AGC-21 eljárással előállított és a szokásos gázolaj 
minőségi összehasonlítása

Minőségi mutatók Hagyományos gázolaj AGC-21 gázolaj
Cetánszám 45 74
Kén, ppm 330 <10
Sűrűség, g/ml 0,84 0,75
Lobbanáspont, °C 71 81

Termékminőségek

A környezetvédelem minden korábbinál nagyobb prioritást 
kapott a kongresszuson, ami a kívülállók számára elsősorban 
a termékek minőségében testesül meg. Kialakulóban van egy 
új szemlélet, a „írom well to wheel”, melynek lényege az, 
hogy az olajkitermeléstől a kipufogógázzá válásig egységes 
egészként próbálják kezelni a problémát, és nem az egyiket a 
másik kárára (erre a kén-dioxid kapcsán visszatérünk).

Az elmúlt 20 évben a személygépkocsik száma világvi
szonylatban 330 millióról 550 millióra nőtt. Ennek követ
keztében az üzemanyagfogyasztás az 1980-as 500 millió 
tonnáról 2000-re 700 millió tonnára emelkedett. Ma úgy 
becsülik, hogy 2020-ra 950 millió autó fog futni az utakon, 
melyek ebben az évben egymilliárd (!) tonna üzemanyagot 
fognak felhasználni. Ez a növekedés azonban a kipufogó
gázok károsanyag tartalma miatt komoly környezeti gon
dokat vet fel (pl. éghajlatváltozás, ózon, szmog stb.).

A levegőminőségjavítására teendő intézkedések fontos
sági sorrendje régiónként eltér. Míg az USA-ban a hang
súly a mérgező anyagok (ideértve az ultrafinom lebegő ré
szecskéket) és ózon kibocsátásának csökkentésén van, 
Európában első helyen az üvegházhatás (a szén-dioxid ki
bocsátás csökkentése) kezelése áll, Japánban pedig a szén
dioxid és a lebegő részecskék okozta probléma a legfon
tosabb megoldandó feladat.

A közlekedéssel kapcsolatban az olajszakmának két 
alapvető tennivalója van a levegőminőségjavítására: ezek 
a tisztább üzemanyagok előállítása és az üzemanyagok 
tankoláskori párolgásának csökkentése.

A benzinek „tisztábbá tétele” már több mint 20 éve el
kezdődött. Eredetileg a benzinek ólomtartalmát akarták 
csökkenteni, és ekkor vetődött fel az ólmozatlan benzinek 
gyártásának lehetősége is. Az ólmot nem bíró katalizáto
rok elterjedése következtében ma a fejlett országokban lé
nyegesen több ólmozatlan benzin fogy, mint ólmozott.

Az üzemanyagok világviszonylatban tapasztalható pil
lanatnyi fejlesztési trendjét és a jövőben várható változá
sokat benzinre a 2. táblázat, gázolajra a 3. táblázat mutat
ja. Jelenleg a motorbenzinek minőségfejlesztésekor főleg 
a benzol-, az aromás- és a kéntartalom csökkentésére kon
centrálnak, és vizsgálatok folynak az MTBE bekeverhető- 
ségét illetően (egyetlen vízoldható benzinkomponensként

szivárgás esetén a talajvízben feloldódva sokkal nagyobb 
területen képes szennyeződést okozni, mint a többi alko
tórész). A kéntartalom központi kérdés a gázolajoknál is, 
ahol a másik fő szempont a koromképződés csökkentése 
az aromás/poliaromás tartalom mérséklésével.

2. táblázat

A jelenleg folyó és a közeljövőben várható 
benzinminőség-fej Iesztések irányai

Minőségi mutatók Jelenleg A jövőben

Ólom
csökkentés/

megszüntetés
megszüntetés

Kén csökkentés ultra alacsonyra csökkentés
Benzol csökkentés további csökkentés
Aromások csökkentés további csökkentés
Olefinek csökkentés további csökkentés
Illékonyság csökkentés csökkentés
Oxigenátok bekeverés MTBE használata kérdéses
Adalékok bekeverés új generációk

3. táblázat

A jelenleg folyó és a közeljövóljen várható 
gázolajminóség-fejlesztések irányai

Minőségi mutatók Jelenleg A jövőben
Kén csökkentés ultra alacsonyra csökkentés

Aromások csökkentés
molekula összetétel 

optimalizálás
Viszkozitás csökkentés további csökkentés
Végforrpont csökkentés csökkentés
Cetánszám növelés további emelés
Adalékok bekeverés új generációk

A jövőben mind az Ottó-, mind a Diesel-motoroknál az új 
DENOX katalizátor/adszorber rendszert akarják bevezet
ni, aminek megfelelő működtetéséhez azonban „kénmen
tes” (ként 5-10 ppm koncentráció alatt tartalmazó) benzin
re és gázolajra van szükség.

Mindhárom nagy régióban folynak programok a leve
gőminőség javítására; az USA-ban a AQIRP (Air Quality 
Improvement Research Program), Európában az EPEFE 
(European Programme on Emission, Fuels and Engine 
Technologies), Japánban a JCAP (Japanese Clean Air 
Program). Sajnos, ezen programok tudományos eredmé
nyei nem a kívánatos mértékben kerülnek át a gyakorlat
ba. Ugyanakkor politikai nyomásra vagy túlzott óvatos
ságból gyakran állapítanak meg olyan szigorú feltételeket, 
amelyekre nem lenne szükség.

Az üzemanyag-fejlesztésénél nagy kérdés azonban a 
költséghatékonyság. Nincs értelme dollármilliárdokat köl
teni olyan finomítói fejlesztésekre, amelyeknek emisszió
csökkentő hatása alig van. így például a felmérések sze
rint az ún. „Auto-Oil Program” nem vezet jelentős szén- 
monoxid, szénhidrogén és nitrogén-oxid kibocsátás csök
kentéshez. A helyzet valamivel jobb a benzol (benzinek) 
és a korom (gázolajok) esetében. A másik oldalon viszont 
az áll, hogy az emisszió csökkentéshez szükséges fejlesz
tések megvalósítása 70 milliárd dollárjába fog kerülni az 
EU országok olajiparának.

További gondot okoz, hogy a tisztább üzemanyagok 
előállításához szükséges újabb feldolgozási lépcsők mű
ködtetése többletenergiát igényel, ami növeli a finomítói
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szén-dioxid kibocsátást. így például 1 tonna kén-dioxid 
kibocsátás csökkentés 10 tonna többlet szén-dioxid emisz- 
szió árán oldható meg. A járművek károsanyag kibocsátá
sának csökkentése és a finomítói szén-dioxid-kibocsátás 
növekedése közötti ellentmondás úgy hidalható át, ha 
olyan új megoldású motorokat fejlesztenek ki, melyek fo
gyasztása a jelenlegieknél 15-20%-kal kisebb.

Ez a példa jól mutatja, mennyire összehangolt fejleszté
seket kell(ene) végezniük az olajosoknak és az autósok
nak. Sajnos, ennek ellenkezőjét mutatja az ún. „World 
Wide Fuel Charter”, amelyben az észak-amerikai, japán és 
európai autógyártók úgy adták meg benzinre és gázolajra 
vonatkozó közös specifikációjukat, hogy az olajszakmát 
meg sem kérdezték. Ez egyébként többek szerint az euró
pai Auto-Oil Programokra is csaknem igaz: nem az autó
gyártók és az olajipar együttműködése valósul meg, ha
nem sokkal inkább az autósok diktálnak az olajosoknak.

Ma sokan úgy látják, hogy hosszútávon a hidrogén az 
ígéretes üzemanyag mind a robbanómotoros, mind az 
üzemanyag-cellás meghajtású autók esetén. Addig olyan 
„közbenső” hajtóanyagok előretörése várható, mint a me
tanol, a földgáz, vagy a földgázból előállított „szintetikus 
üzemanyagok”. Reálisan nincs esélyük a biológiai úton 
készítetteknek sem (bioetanol, biodízel).

A várható új üzemanyagminőségi előírások

Az 1998-ban érvényes, a 2005-ben és 2010-ben várható ter
mék minőségeket a 4. táblázat mutatja [4]. Benzinnél két 
igen lényeges változás várható: a kéntartalom igen erős 
csökkentése és a desztillációs tulajdonságok változása. Az 
MTBE-vel kapcsolatos növekedés eléggé bizonytalan, te
kintve, hogy már van olyan USA tagállam (Maine), ahol be
tiltották a használatát, és Kaliforniában 2003-tól tiltják be.

4. táblázat

Motorbenzin és gázolaj minőségi mutatók

Min. mutatók Me. 1998 2005 2010

Benzin
Sűrűség kg/m3 725-770 725-770 725-770
Kén ppm (max) 500 50 30
Aromások tf% (max) n. e. 35 30
Benzol tf% (max) i 1 1
Olefinek tf% (max) n. e. 15 10
RVP kPa 400-700 400-600 400-600
MTBE tf% (max) 10 15 15
Átdesztillál 
100 °C-on

tf% (min) 43 51 51

Átdesztillál 
150 °C-on

tf% (min) n. e. 75 75

Gázolaj
Kén ppm (max) 500 50 30
Sűrűség kg/m3 (max) 820-860 800-840 800-835
Cetánszám (min) 49 52 55
Átdesztillál 
350 °C-on

tf% (min) 85 95 95

Átdesztillál 
370 °C-on

tf% (min) 95 n. e. n. e.

Poliaromások tf% (max) n. e. 8 3

n. e. = nincs előírás

Az új benzinelőírásnak sem lesz könnyű eleget tenni, 
azonban az igazi gondot a gázolaj jelenti. A fő probléma a 
kéntartalom betartása lesz (ami valószínűleg az autóipar 
nyomására lényegesen kisebb lesz, mint a ma megenge
dett felső határ), de nehéz lesz tartani a poliaromásokra, a 
cetánszám/cetánindexre, a sűrűségre és a desztillációs tu
lajdonságokra megadott értékeket is.

A gázolajoknál is várható oxigenátok bekeverése a mo
torok károsanyag kibocsátásának csökkentése érdekében. 
Már korábbi tanulmányok is foglalkoztak azzal, hogy az 
égés tökéletesebbé tétele érdekében oxigéntartalmú anya
got keverjenek be a gázolajba. Ettől alapvetően a korom
képződés mérséklődését várták. Ez külön jelentőséget kap 
most, amikor csökkentik fogják a kéntartalmat, és így 
csökken a kipufogógáz „szilárd” szulfáttartalma (ami ki
váló góc a koromképződéshez). Kísérleti jelleggel számos 
étert, észtert, alkoholt és származékaikat próbálták ki. A 
reálisan szóbajöhető gázolaj oxigenátnak a következő fel
tételeket kell kielégítenie:
-  széles hőmérsékleti sávban keveredjen;
-  ne változtassa meg az illékonysági tulajdonságokat (lob
banáspont);
-  legyen magas cetánszáma;
-  ne rontsa a hidegtulajdonságokat;
-  olcsón lehessen gyártani, nagy mennyiségben.

Kézenfekvő megoldás lett volna az MTBE használata, 
azonban az említett problémák miatt inkább olyan anya
got kerestek, ami nem oldódik vízben, és kevésbé toxikus. 
Az Agip [5] hosszú kísérletsorozatot végzett a metil-n-ok- 
tiléterrel (MOE), a di-n-pentoxi-metánnal (DNPM) és a 
di-n-pentiléterrel (DNPE), mint legígéretesebb vegyüle- 
tekkel. A gázolaj, a 20% DNPE-t tartalmazó gázolaj és a 
DNPE tulajdonságait az 5. táblázat tartalmazza. Látható, 
hogy a gázolaj valamennyi tulajdonságát kedvező irány
ban befolyásolja, és további, nem látható előnye az, hogy 
a DNPE vízoldhatósága tizedakkora sincs, mint az 
MTBE-nek, viszont 15-ször gyorsabb a biológiai lebom
lása. 20%-os koncentrációban gázolajba keverve a szén- 
monoxid-, korom- és szénhidrogén-emissziót 10-15%-kal 
csökkenti, a nitrogén-oxidokét pedig 2-2,5%-kal. Nagy 
jövőt látnak a kutatók a DNPE-ben, mert előállítása olcsó 
és egyszerű (n-butánt dehidrogénezéssel n-buténné alakí
tanak, majd oxoszintézissel n-pentanollá, amelyből dehid- 
ratálással kapják a DNPE-t).

5. táblázat

A gázolaj, a gázolaj -  DNPE és a DNPE tulajdonságainak 
összehasonlítása

Minőségi mutatók Gázolaj Gázolaj 
+ (20%) DNPE

DNPE

Sűrűség, kg/m3 848 835 787
Cetánszám 51 62 109
Cseppenéspont, °C -9 -12 -25
Zavarodási pont, °C -2 -6 -2 0
CFPP, °C -1 5 -17 -2 2
Viszkozitás, cSt 
15 °C-on 3,6 3,3 1,6

Kéntartalom, ppm 350 280 -

Aromástartalom,% 37 29 -
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Ö S S Z E F O G L A L Á S

Wilde György: 16. Kőolaj Világkongresszus - Kőolaj-feldolgo
zás és termékfejlesztés

A szerző felsorolja a kőolaj-finomítók előtt álló kihívások telje
sítését segítő konverziós és üzemanyag szintézis technológiákat, 
majd bemutatja az üzemanyag minőségek várható alakulását.

[Magy. Kém. Lapja, 56, 413 (2001)] 

S U M M A R Y

Gy. Wilde: The 16lh World Oil Congress - Crude Oil Refining 
and Product Quality Development

The author lists conversion and fuel syntesis technologies which
could help to meet the refineries’ challenges and discusses the
expected fuel qualities.

IRODALOM (Előadók és előadáscímek)

[1] Lindemer, K. J.: Refining in the Future
[2] Prevot, Ch. - Valais, M.: Impact on Refining Structures and Region

al Capacities Balances
[3] Kaufmann, T. G. el al.: Advances in ExxonMobil AGC-21 Gas to 

Liquid Technology
[4] Peri, B. el al.: The Refinery and the incoming European Specifica

tions for the Transportation Fuels
[5] Marchionna, M. el al.: High Cetane Ethers for the Reformulation o f 

Diesel

16. Kőolaj Világkongresszus -  Petrolkémiai irányzatok
C S E H  B É L A *  

F O N Y Ó  Z SO L T **

Az olefingyártó ipar főbb trendjei -  az olefinek és az 
üzemanyagok fogyasztásnak eltérő bővülése és a kőolajok 
nehezedése -  az olefingyártás legfőbb alapanyagául szol
gáló vegyipari benzin hiányához, az etiléngyártás felérté
kelődéséhez és relatív propilén hiányhoz vezetnek, emiatt 
emelni kell a finomítói krakkoló üzemek propilén termelé
sét és növelni kell a finomítás és a petrolkémia integráció
ját. Másrészről a korszerű kőolaj-finomítói és petrolkémi
ai eljárások az anyag- és energiaáramok intenzív integráci
óját valósítják meg. Az így kialakítandó anyag- és energia- 
hálózatok tervezéséért felelős tervező folyamatmémök a 
fenntartható fejlődés koncepciójával kapcsolatban a leg
utóbbi időkben jelentős kihívásokkal került szembe. A 
koncepció lényege a gazdasági, a környezeti és a szociális 
döntések integrációja, melyet a javítás szándéka és az új tí
pusú, integrált technológiák kifejlesztése motivál.

Az ehhez kapcsolódó fejlődésnek az első lépése az elmúlt 
két évtizedben az energiaintegráció volt, amely a hőkasz- 
kád-elmélet alapján rendszeres módszert kínált az energia- 
veszteségek csökkentésére és az energia-újrafelhasználás 
maximálására (Pinch-módszer). Ezt követte az anyaginteg
rációs hálózatok komponenskaszkád elmélete, amely lehe
tőséget teremtett bizonyos nemkívánatos komponensek ra
cionális kinyerésére un. hulladék áramokból „oldószerek
kel”, azaz „híg áramokba”. Jelenleg pedig a gazdaságosság 
előfeltétele mellett a környezeti szempontok váltak megha
tározóvá, tehát a környezet védelme a folyamattervezés új 
vezérlőelve lett. A hangsúly tehát eltolódott a keletkezett 
kémiai hulladékok kezeléséről a hulladék keletkezésének 
csökkentésére. Ennek legfontosabb eszközei:
• az áttérés a hulladékszegény folyamatok alkalmazására,
• a mégis keletkezett kémiai hulladékok mind teljesebb 

körű újrafelhasználása és visszaforgatása, valamint
• a hulladékanyagok és hulladékenergiák célirányos fel- 

használása az anyag- és energiaátalakító folyamatok 
mind teljesebb integrációjával.

•  Slovnaft, Pozsony
** Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vegyipari 
Műveletek Tanszék, Budapest

mkl

Ezeknek megfelelően az un. környezetközpontú folyamat- 
tervezés legnagyobb kihívása napjainkban olyan anyag- és 
energiahulladékokban szegény, integrált kőolaj-finomítói és 
petrolkémiai eljárások kifejlesztése, amelyek - az alrendsze
reket képező műveletek belső fizikai-kémiai összefüggései 
figyelembe vételével végrehajtott - integrációval a hulladé
kok csökkentésével hozzáadott nyereséget eredményeznek.

A folyamatok integrációjának komplex témakörével 
foglalkozott a Kőolaj Világkongresszus 15. fóruma. Bár az 
előadók a vizsgált rendszerük határait céljaiknak megfele
lően esetlegesen választották meg, integrációs törekvéseik 
mégis a fent említett egységes elveken alapultak.

Jón Moretta és Pankaj Shah (Kellogg Brown Root, 
USA) például a kis értékű maradéktermékek integrált 
kombinált ciklusú elgázosítását (IGCC) javasolta 
„Syngas” (CO+H0) előállítására, illetve a gáztermelő eljá
rás kombinációját a korszerű termikus maradékfeldolgozó 
és hidrokrakkoló eljárásokkal (pl. viszkozitás-töréssel, 
késleltetett kokszolással, vagy maradék-hidrokrakkolás- 
sal). A leggyorsabban megtérülő beruházási javaslatuk 
azonban az elgázosítás és a ROSE-féle szuperkritikus 
extrakcióval dolgozó bitumenmentesítő üzem kombináci
ója volt, melyet 20 referenciaüzem adatával illusztráltak. 
A szintézisgázt több célra is használhatják, így villamos 
áram, vagy gőz termelésére, szintetikus földgáz, kőolaj-fi- 
nomítási vagy ammóniagyártási célú hidrogén, vagy me
tanol (és belőle alkoholok, éterek, kemikáliák) gyártására.

Alapvetően más integrációt, a finomítói és a végtermék- 
gyártó petrolkémiai üzemek integrációját javasolta Alfredo 
Friedlander (Repsol-YPF, Argentína). Fő hajtóerőként a pro
fittermelő képesség fokozását, a költséghatékonyság növelé
sét (ezen belül a készletezési-, tárolási és szállítási költségek 
csökkentését, a szolgáltatások és az infrastruktúra megosztá
sát, a működési rugalmasság növelését), az alapanyagok és a 
köztes termékek rendelkezésre állásának biztonságát, vala
mint a petrolkémiai alapanyagok optimális hasznosítását je
lölte meg. A petrolkémiai alapanyagok optimális hasznosítá
sát a teljes körű folyamatelemzés alapjain valósították meg, 
aminek eredményeképp a vegyipari benzin-termelést 48%- 
kal növelték (ezzel együtt bővült a BTX gyártás), a propilén-
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és butilén-gazdálkodást optimalizálva a propilént polipropi
lén gyártásra irányították (az oxoalkohol üzemek helyett), és 
részben importált butilénból gyártották a C8-C]3 oxoalko- 
holokat. Folyamatintegrációval növelték a LÁB (lineáris al- 
kil-benzol) termelést, és maximalizálták a PIB (poli-izobu- 
tilén) és az MTBE termelést a katalitikus krakk üzemek 
izobutilénjeiből. Összességében a vegyipari alapanyagok 
gyártásának részarányát közel kétszeresére emelték.

A 15. fórum harmadik fő eló'adását Gerard Hotier (IFP, 
Francé -  Chevron, USA) tartotta, aki a para-xilol gyártást 
az általuk kidolgozott folyamatos kromatográfiás szimu
lált ágyas Eluxyl-folyamattal együtt építette be a finomító 
és petrolkémiai kombinát együttesébe. Ennek előnyei a lé
nyegesen alacsonyabb tőkeigény és termelési költségek, a 
kevésbé igényes alapanyagminőség alkalmazhatósága, az 
olcsó oldószer, a termékre vonatkozó nagy termelékeny
ség, nagy visszanyerés és nagy tisztaság (99,9%) (ld. 
Magy. Kém. Lapja, 55, 337 (2000)).

Az iráni Paravar képviselőjének előadása a Perzsa-öböl 
gázkészletének petrolkémiai jelentőségére hívta fel a fi
gyelmet. A globálisan évi 4,5%-kal növekvő vegyipari 
alapanyag igény felveri a vegyipari benzin árát, amely ma 
a felhasznált nyersanyagok 49%-át teszi ki. A Perzsa-öböl 
gázkészlete (amely metán, etán, propán és bután elegye) 
olcsóbbá tenné az olefin-, aromás- és metanolgyártást, és 
bőségesen rendelkezésre áll.

A kanadai Nova cég előadója a kapacitásgazdaságosság 
és a technológiai előny fontosságára hívta fel a figyelmet. 
Rámutatott, hogy a 950 kt/év feletti kapacitású etilénkrak- 
koló üzemeltetési költsége kb. 30%-kal kisebb a 450 
kt/év-nél kisebb kapacitásúnál, ezért a termelő kapacitást 
konszolidálással és építéssel bővíteni célszerű. Nagy je

lentőségű a versenyelőnyt biztosító technológia megszer
zése és birtoklása is.

Általában mondható, hogy a folyamatintegrációról tar
tott előadások és poszterek jól illusztrálták a kőolaj-fino
mítói és petrolkémiai eljárások optimális anyag- és ener
giahálózatai rendszeres tervezésének előnyeit, ezek:
-  a hatékonyság és így a nyereség növelése,
-  a hulladékok keletkezésének csökkentése,
-  a csökkentett tárolási és szállítás költségek,
-  a csökkentett karbantartási költségek,
-  a nagyobb működési rugalmasság,
-  az alapanyagok rendelkezésre-állásának biztosítása és
-  a petrolkémiai alapanyagok optimális hasznosítása.

ÖSSZEFOGLALÁS

Cseh Béla -  Fonyó Zsolt: 16. Kőolaj Világkongresszus -  Pet
rolkémiai irányzatok

A szerzők megállapítják, hogy a petrolkémiában az egyik jellem
ző tendencia a kőolaj-feldolgozási és a petrolkémiai folyamatok 
integrációja, amit számos példával illusztrálnak.

[Magy. Kém. Lapja, 56, 416 (2001)]

SUMMARY

B. Cseh -  Zs. Fonyó: The 16th World Petroleum Congress -  
Trends in Petrochemistry

The authors find that integration of refining and petrochemical 
processes illustrated by several examples represents a major 
trend in petrochemistry.

16. Kőolaj Világkongresszus - Környezetvédelem a kőolaj
feldolgozásban

DEÁK GYULA*

Bár a korábbi stavangeri Kőolaj Világkongresszus után 
nem kezelték kiemelten a környezetvédelmet, a 16. Kőolaj 
Világkongresszus is megmutatta, hogy a kérdés megkerül
hetetlen. Tizenegy előadás foglalkozott a kőolaj-feldolgo
zás környezeti kérdéseivel, így a környezeti hatékonyság 
és a versenyképesség, az energiahatékonyság és a környe
zeti hatékonyság összefüggéseivel, illetve a finomítói 
szennyezések csökkentésével. Irodalmi hivatkozásaink a 
kongresszus előadóit és előadáscímeit tartalmazzák.

Környezeti hatékonyság, versenyképesség és ener
giahatékonyság

Whittaker [ 1] meggyőző adatsorral mutatta be, hogy a kő
olajiparban is érvényesül az az általános tendencia, hogy 
egyre erősödő korreláció van a vállalatok környezeti haté

*Veszprémi Egyetem, Veszprém

konysága és versenyképessége, illetve pénzügyi teljesít
ménye között. 1998-ban az Amerikai Egyesült Államok
ban az átlagosnál jobb környezeti hatékonysággal műkö
dő olajvállalatok 17 %-kal jobban szerepeltek a tőzsdén, 
mint az átlagos környezeti hatékonyságnál rosszabbul mű
ködő vállalatok (/. ábra).

Az 1. ábra abszcisszája 1998. márciusával indul és 
1999. márciusával fejeződik be. Az ordinátán az 1998. 
márciusi tőzsdei részvényértékekhez viszonyított árfo
lyamváltozások vannak feltüntetve két vállalatcsoport 
esetében. Az olajipari cégeket rangsorba állították környe
zeti érzékenységük szerint (a rangsort minden évben nyil
vánosságra hozzák), és az ábrán feltüntették a tőzsdei ár
folyamok változását az átlagosnál nagyobb környezeti ér
zékenységű (érzékenyebb 50% - felső görbe) és az átla
gosnál kisebb érzékenységű (érzéketlenebb 50% - alsó 
görbe) vállalatokra. A lefedett (satírozott) terület a két 
görbe közötti különbség.
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I. ábra. Amerikai kőolajipari cégek tőzsdei értékelése környezetérzékenységük szerint

A Shell Global Solutions International kimutatta, hogy 
az energiahatékony működés egyúttal környezetvédelmi 
szempontból is hatékony működést jelent [2]. Harminc
hét Shell finomítót értékelve dolgozták ki a korrigált 
energia- és veszteség- (Corrected Energy and Loss, CEL) 
index módszert, amellyel jól össze lehet hasonlítani egy- 
egy finomító teljesítményét (2. ábra). A CEL-index a 
tényleges energiafelhasználást és a szénhidrogén-veszte
séget adja meg az elméletileg szükséges felhasználás szá
zalékában. A módszer tehát az energiafelhasználást és a 
szénhidrogén veszteséget együttesen veszi számba, mert 
az energiamérési bizonytalanságok miatt azoknak a vesz
teségektől való megkülönböztetése nehézkes és félreve
zető lehet.

A növekvő sorrendbe rendezett adatok jól mutatják a 
különböző finomítók közötti jelentős eltéréseket.

A 3. ábrán a CÉL. index alakulását láthatjuk 1960-tól 
kezdve az összes Shell finomítóra (itt az abszcissza az 
időtengely).

Míg 1960 és 1973 között évente 2,9 ponttal javult az 
index, az olajárrobbanások hatására ez az érték 5,0-re 
nőtt 1973 és 1986 között. Az ek
kor újra lecsökkent kőolajárak 
nem ösztönözték a további erő
teljes energia-megtakarítást, így 
1986 és 1994 között inkább 
stagnálás volt, majd 1994-től 
kezdve újra érzékelhető a javu
lás.

A Shell finomítók vizsgálata 
azt mutatta, hogy a finomítói 
veszteségek elérhetik a feldolgo
zott kőolaj 1 %-át is. A legtöbb 
finomítóban a veszteség 0,4 és 
0,8 % között van, a legjobbak- 
ban azonban csak 0,2 %-nyi 
nyersanyag tűnik el. Tekintettel 
a hatalmas mennyiségekre, je
lentős megtakarítás várható a

veszteségek csökkentéséből. Ugyanak
kor ez a csökkenés a kibocsátott üveg
házi gázok mennyiségét is csökkenti. 
Hiszen még a vízbe kerülő olajból is 
végső soron szén-dioxid vagy metán 
keletkezik. A finomító által felhasznált 
energia mennyiségét csökkentve ugyan
csak kevesebb szén-dioxid kerül a leve
gőbe. Itt a kibocsátott szén-dioxidra ki
vetett adó esetleg arra ösztönözheti a 
vállalatokat, hogy a fűtőolajról áttérje
nek a gázfűtésre.

Környezetvédelem 
a finomítókban

A finomítók által kibocsátott gázalakú 
szennyező anyagokkal két előadás is 
foglalkozott [3,4]. Mindkettő össz

hangban van a fentebb vázolt megállapításokkal. A fino
mítókban az emisszió csökkenthető energiaintegrálás
sal, a fáklyarendszer módosításával, a szivárgások meg
előzésével, valamint jobb kemencék és fűtőanyagok al
kalmazásával.

Ahogy már láttuk, a finomítói emisszió csökkentésének 
legköltséghatékonyabb módja az energia takarékos fel- 
használása. Szemben a többi környezetterhelést csökken
tő módszerrel, ez általában együtt jár a költségek csökke
nésével is. Az átlagos amerikai finomítókban az energia
felhasználást 20-25 %-kal lehet csökkenteni, mielőtt az át
alakítások nettó jelenértéke (NPV-Net Present Value) ne
gatívvá válna (4. ábra). Ez azt jelenti, hogy az átlagos 
amerikai finomítói energiatakarékossági beruházások 20- 
25 %-a záros időn belül megtérül.

Itt az üzemeken belüli és az üzemek közötti energia
integrálás lehetőségeit is meg kell vizsgálni, akárcsak 
a felhasznált segédenergiák optimális hőmérséklet 
szintjét is. Érdekes módon az energiahasznosítás javí
tása az esetek többségében kapacitásbővítési lehetősé
gekhez vezet. Ennek az az oka, hogy a fűtési és/vagy

2. ábra. A Shell finomítók korrigált energia- és veszteség- (CÉL) indexe
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hűtési kapacitások jelentik egy- 
egy egység szűk keresztmet
szetét.

A fáklyarendszerrel több elő
adás is foglalkozott [3,4,9]. A 
fáklyarendszereket módosíthat
juk a lefúvatott anyag megfelelő 
kezelésével, illetőleg a lefúvási 
források szabályozásával. A fák
lyákat úgy tervezik, hogy 98 f o 
nál nagyobb legyen a hatásossá
guk. Manapság egyre inkább 
összekötik azokat gőzkinyerő 
egységekkel is. Ezekben kinye
rik és komprimálják a lefúvatott 
gázok adott komponenseit, ame
lyeket aztán vagy nyersanyag
ként, vagy fűtőgázként visszave
zetnek valamilyen technológiai egységhez. A másik egy
re inkább alkalmazott megoldás szerint lehetőleg meg
akadályozzák, hogy akár vészhelyzetben is nagy meny- 
nyiségű anyag kerüljön lefúvatásra. így pl. leállító rend
szereket építenek be, amelyek még azelőtt leállítják a 
rendszert, mielőtt a nyomás annyira nőne, hogy a lefúva
tó rendszer működésbe lépne [3,9].

Szivárgás okozza a finomítók VOC (illékony szénhid
rogén) emissziójának kétharmadát [3]. Éppen ezért a 
különböző hatóságok, pl. az USA-beli EPA, kötelezővé 
tették szivárgásdetektáló és megszüntető programok be
vezetését (LDAR, Leak Detection and Repair). Ezek 
igen költségesek, mivel elképesztően nagyszámú helyen 
kell a vizsgálatot elvégezni. Egy API bizottság öt és fél 
éven keresztül végzett méréseket hét Los Angeles kör
nyéki finomítóban. Azt találták, hogy az emittált szeny- 
nyezők a vizsgált alkatrészek 0,13 %-ából származtak, 
és a szennyezés több mint 75 %-a olyan forrásokból jött, 
ahol az érzékelő 100 000 ppm-nél nagyobb koncentráci
ót észlelt. A vizsgált alkatrészek 90 %-ánál egyáltalában 
nem találtak szivárgást. A vizsgálatok eredménye sze
rint sokkal célravezetőbb a szivárgásnak nagyon kitett

alkatrészek gyakori ellenőrzése, mintsem minden egyes 
komponens rendszeres ellenőrzése.

Több optikai érzékelőt is kifejlesztettek a szivárgások 
detektálására [3,5,6]. Ezekkel gyorsan azonosítani lehet 
a legnagyobb szennyezőket. Egy nyugat-európai felmé
rés szerint a tároló tartályok párolgási veszteségei 2-4- 
szer nagyobbak, mint ahogy azt az API becslési mód
szere megadja. Több, mint 220 tartály vizsgálata során 
megállapították, hogy a külső úszótetős tartályok okoz
ta emisszió 58 %-a a tartályok 10 %-ából ered. Ezek ki
mutatása és a hibák kiküszöbölése igen gazdaságosan 
megoldható volt. Mindez összhangban van az API emlí
tett eredményeivel.

A szivárgások fő forrásai a szivattyúk és a kompresz- 
szorok. A tömítési veszteségek 500 ppm alá vihetők 
egyetlen tömítés esetében (sokszor akár 100 ppm alá is). 
Kettős tömítés esetében már megközelíthető a 0 szivár
gás, akárcsak a tömítés nélküli szivattyúknál. Ezeket az 
értékeket akkor ítélhetjük meg, ha meggondoljuk, hogy 
1980 előtt az illékony szénhidrogének szivattyúinak 
egyetlen mechanikai tömítésénél a szivárgási koncentrá
ció meghaladhatta a 100 000 ppm-et is.

A modern kompresszoroknál 
a tömítéseknek nincs közvetlen 
csatlakozása az atmoszférához. 
A tömítések olaj vagy gáz puf- 
fer tartályhoz kapcsolódnak. 
Szivárgást csak a pufferrendsze- 
rek rendellenes vagy nem meg
felelő működése eredményez
het. Ekkor további problémát 
jelent a szennyezett pufferközeg 
kezelése. Rendszerint fáklyán át 
történő lefúvatást alkalmaznak.

Égetési emisszió jelentkezik 
kemencéknél, kazánoknál, hő
erőgépeknél és termikus destruk
tív berendezéseknél, mint ami
lyenek a fáklyák és termikus oxi
dálok [4]. Ezek a források NOx,
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4. ábra. A finomítók CC^-kibocsátásának csökkentése
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S 0 X, CO, szilárd anyagok és VOC emissziót eredmé
nyeznek. Az emisszió mennyisége erősen függ a fűtő- 
anyag típusától és az elégetendő anyagok szennyezettsé
gétől. így, ha földgázt vagy kénmentesített finomítói fű
tőgázt használunk fűtőolaj helyett, nemcsak az SOx, ha
nem a többi szennyezés is csökken. Ez a megoldás általá
ban hatékonyabb a finomítókban, mint a költséges füst
gáztisztítás.

A CO- és szénhidrogén-emissziót az égetés megfelelő 
szabályozásával minimalizálni lehet. Az égetési emisz- 
szió zöme csőkemencékből és kazánokból származik, 
amelyekben nagy az égetési sebesség, és ezért fennáll az 
NOx-szennyezés lehetősége. Az NOx-kibocsátás csök
kentése kis légfelesleggel és kis NOx-kibocsátású égők 
alkalmazásával lehetséges. Ezekben az égetést fokoza
tokban végzik, a kívánatos levegő/fűtőanyag arányt 
megtartva. További NOx-csökkentés érhető el füstgáz 
recirkuláltatással. Ezzel csökkentjük az oxigénkoncent
rációt az égési zónában és mérsékeljük a lánghőmérsék
letet is, ami végül is csökkenti a képződő NOx mennyi
ségét.

A finomítókban a legnagyobb szilárdanyag-kibocsátók 
a katalitikus krakkoló üzemek. A hővisszanyerő egysé
gekbe jelentős mennyiségű finom katalizátorpor is jut. 
Szabadba kerülését mosókkal vagy elektrosztatikus levá- 
lasztókkal csökkenthetjük. Előbbiek előnye, hogy az SOx 
mennyiségét is redukálhatjuk velük.

A szén-dioxid-kibocsátás csökkentése egyre sürgetőbb 
feladat [7]. A kiotói jegyzőkönyv jelentős lépés volt a 
kérdés komolyabb kezelése felé, és talán az első lépés a 
fosszilis energiahordozók égetésének megszüntetése fe
lé. Jelenleg az olajipar kétféle CO-, problémával foglal
kozik. A saját tevékenysége közben kibocsátott C 0 2 
mennyiségét mintegy 5 %-kal kívánják csökkenteni. Ez 
inkább PR feladat. így a kimerülő tenger alatti mezőkön 
lévő platformokon a dízel motoros meghajtás helyett 
több helyen szélturbinákat alkalmaznak. Csővezetékek 
esetében szivattyú- és kompresszorállomásokat is mű
ködtetnek már szélerőművek segítségével. Németország
ban és Hollandiában számos töltőállomást napelemekkel 
működtetnek [8]. Az olajvállalatok egy része korlátozta 
személyzetének repülőgép és gépkocsi használatát, ezzel 
is visszaszorítva a szén-dioxid-kibocsátást. A nagy olaj- 
vállalatok C 0 2-kibocsátást csökkentő vállalásaikat 
egyetlen nagy (pl. 100 MW-os) szélerőműtelep létesíté
sével is megoldhatják. Ez a C 0 2-kvóták révén a világ 
bármely pontján felépíthető.

A kőolajipar termékeinek elégetéséből származó CO-, 
mennyiségénél a tervezett csökkentés 60 %-os. Ahogy 
láttuk, az olaj- és autóipar összefogásával némi ered
mény elérhető. Az üzemanyagok specifikációinak szigo
rítása azonban zsákutcába vezethet. Miközben a finomí
tók flexibilitása lassan megszűnik, az emittált szennye
zés alig csökken, a C 0 2-kibocsátás esetleg nő is [10]. 
Ezért legvalószínűbben az üzemanyagcellák segítségé
vel lehet jelentősen csökkenteni a C 0 2-kibocsátást. Az 
üzemanyagcellák hidrogénnel működnek, a hidrogént 
alacsony hőmérsékletű elektrokémiai folyamatban ala

in k 1

kítják vízzé, miközben nem keletkezik szennyező anyag. 
Azonban a hidrogént is elő kell állítani, tárolása nehéz
kes. Rendkívül intenzív kutatás-fejlesztés folyik egy
részt metanol vagy tiszta benzin bontásával a járművek
ben történő hidrogén előállítására, illetőleg a versenyké
pes üzemanyagcellás motorok kifejlesztésére. Prototípu
sokkal már több olajos-autós konzorcium is jelentkezett, 
a sorozatgyártásokat 2003-tól tervezik. Kissé lemaradva 
követi ezt a kutatást a közvetlen metanol vagy benzin 
üzemanyaggal működő cellák fejlesztése. Mindezen fej
lesztésekben a kőolajipari vállalatok igen nagy szerepet 
játszanak [11].
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Ö S S Z E F O G L A L Á S

Deák Gyula: 16. Kőolaj Világkongresszus - Környezetvéde
lem a kőolaj-feldolgozásban

A közlemény áttekinti a 16. Kőolaj Világkongresszuson a kő
olaj-finomítás környezeti kérdéseivel foglalkozó előadásokat. 
Ismerteti a környezeti hatékonyság és a versenyképesség, va
lamint az energiahatékonyság és a környezeti hatékonyság 
összefüggéseit, továbbá a finomítói szennyezések csökkentési 
módjait.

[Magy. Kém. Lapja, 56, 415 (2001)]

S U M M A R Y

Gy. Deäk: The 16th World Petroleum Congress - Environ
mental Protection in Crude Oil Refining

Papers on environmental issues of petroleum refining are sum
marized. Relationships between environmental efficiency and 
competitiveness, and between energy efficiency and environ
mental efficiency are shown, and ways of refinery’s emissions’ 
reduction are discussed.
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Vegyipari műveleti praktikum
SZERKESZTI: FONYÓ ZSOLT 

DEÁK ANDRÁS

Töltött rektifikáló oszlopok vizsgálata
MANCZINGER JÓZSEF* 

REZESSY GÁBOR*

Bevezetés

Az ipari gyakorlatban rektifikálásra tányéros, vagy töltött 
oszlopokat használnak. A töltött oszlopokban a 60-as 
évekig golyókat, gyűrűket vagy nyeregtesteket alkalmaz
tak, melyeket az oszlopba öntve a részecskék rendezetle
nül helyezkedtek el, innen ered az ömlesztett töltet elne
vezés. Ezeket az oszlopokat általában maximum 0,5... 1 
m átmérőig építették, mert nagyobb átmérők esetén a le- 
csorgó folyadék falratartása miatt hatékonyságuk jelentő
sen romlott, ami ugyan a folyadék egy-két méterenkénti 
újra elosztásával javítható, de a folyadékelosztó szerke
zetek az oszlop magasságot nagymértékben növelték. Ma 
már a Raschig-gyűrűből és Berl-nyeregből kialakított 
Pali-gyűrűvel és Intalox-nyereggel, majd ezek továbbfej
lesztésével gyártott újabb ömlesztett töltet konstrukciók
kal több méter átmérőjű töltött oszlopokat is építenek 
(IMTP®, Hy-Pak®, Chempak®, Nutter Ring®, HcKp®, 
FLEXIMAX®, Hiflow®, Norpac®, Snowflake®, Jaeger- 
Tri-Packs®).

Előrelépést jelentett a töltött oszlopok fejlődésében a 
Sulzer cég által a 60-as években kifejlesztett rendezett töl
tetek megjelenése. A rendezett töltetszerkezetek vékony 
alaklemezekből, vagy huzalszövetből összeállított, szabá
lyos geometriai ismétlődést mutató, járatcsatoma rend
szert képező csomagszerű betétszerkezetek, melyekre 
nagy szétválasztási hatékonyság, alacsony nyomásveszte
ség és mind folyadék-, mind pedig gázterhelésre nagy ka
pacitás jellemző.

A rendezett töltetcsomagok gyártása terén a Sulzer cég 
hosszú ideig egyeduralkodó volt, ma már azonban nem
csak a korábban ömlesztett tölteteket gyártó Raschig cég 
gyárt saját konstrukciójú rendezett tölteteket, hanem a ha
gyományosan tányérokat gyártó cégek (pl. Kühni, Montz, 
Norton, Glitsch) is forgalmaznak saját konstrukciójú töl
tetcsomagokat (Gempak®, Montz Bl®, Montz BSH®, 
Intalox®, MAX-PAC®, VM-350®, Flexeramic™, Ralupak®, 
Rombopak®).

A különböző töltetek, töltetszerkezetek magyar nyelvű 
leírása a Fonyó - Fábry [1] és Földes - Fonyó [2] szak
könyvekben található. A legrészletesebb összefoglalás 
Kistér [3] könyvében olvasható. Cikkünkben a töltött osz

* Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,
Vegyipari Műveletek Tanszék, Budapest

lopok elválasztóképességének, kapacitásának és nyomás
esésének számítására szolgáló összefüggésekből egy-egy 
módszert ismertetünk, többre csak hivatkozunk. Végeze
tül a laboratóriumi és az üzemi rektifikáló készülékek épí
tésével és üzemeltetésével kapcsolatos problémákra hív
juk fel a figyelmet.

A töltött rektifikáló oszlopok 
elválasztóképességének számítása

Töltött rektifikáló oszlopokban egy adott magasságban le- 
csorgó x összetételű folyadékkal szemben y  összetételű 
gőz áramlik felfelé, köztük tehát a munkavonal adja meg 
a kapcsolatot. A munkavonal ebben az esetben a tányéros 
oszlopokkal ellentétben nem diszkrét értékeket vesz fel, 
hanem a munkavonal minden pontjának fizikai értelme 
van. A továbbiakban az oszlop egy magasságában lecsor- 
gó x összetételű folyadékkal egyensúlyban lévő gőz ösz- 
szetételét y*-al jelöljük.

Az elméleti tányérok módszere

Ha a rektifikáló oszlop egy magasságában a lecsorgó fo
lyadék összetétel x, a mellette vele szemben felszálló gőz
összetétel y, akkor ezen pont felett található egy olyan ma
gasság, ahol a felszálló gőz koncentrációja a lecsorgó x fo
lyadék összetétellel egyensúlyban van (y*). Ez a szakasz 
tehát egy elméleti tányérnak megfelelő oszlopmagasság 
{HETP = Height Equivalent of Theoretical Plate). Az osz
lop magassága a

H = neim HETP
egyenlet alapján számítható.

A HETP számítására az irodalomban számos empiri
kus összefüggés található [4]. Sajnos a különböző 
egyenletekkel számított HETP  értékek között sokszor 
100 %-nál is nagyobb eltérések tapasztalhatók. A terve
zés során azokból az egyenletekből számított értékek le
hetnek megbízhatóbbak, amelynek formáját és a bennük 
szereplő konstansok értékét a vizsgált elegyhez hasonló 
fizikai-kémiai tulajdonságú elegyekkel és hasonló ter
helési paraméterekkel végzett mérésekből határozták 
meg.

A HETP értékének számítására példaként Granville [5] 
laboratóriumi méretű töltetekkel végzett mérései alapján 
megadott összefüggést mutatjuk be.
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1. ábra. Az mál| meghatározása

v  (  m  \ 1/3
HETP =  28 dp mái —  J , (m) (1)

ahol dp töltetátmérő (m)
V, L a gőz és folyadék mólárama (mol/h)
H  töltet magasság (m)
m.ul az egyensúlyi görbe meredeksége a tányérok

szerint átlagolva.
Meghatározása a McCabe-Thiele-diagram alapján történ
het (7. ábra).

Egyes irodalmak a hatékonysági szám (n() számítására ad
nak meg összefüggéseket, ami az egy méter töltetmagas
ságra jutó elméleti tányérok számát jelenti:

ín  - 1 >
y ‘ HETP j

A gyakorlatban is jól használható módszert közöl Beck
[6], melynek részletes leírása Sattler [7] könyvében is 
megtalálható. Rendezett töltetekre általában az nt haté
konysági számot adják meg diagramban, az F = v\'/U ter
helési tényező függvényében [v a gőzsebesség (m/s); pg a 
gőzsűrűség (kg/m3)].

Az újabb irodalmakban a HETP-nek az empirikus 
egyenletekkel való számítása helyett az elméletileg meg
alapozott átviteli egység módszert is javasolják.

Az átviteli egységszám módszere

Egy töltött oszlop dH  magasságú szakaszán a folyadékfá
zisból a gőzfázisba átment mólok száma az anyagátbocsá
tási egyenlet alapján a következő egyenlettel írható le:

dh = Vdy = KG (y*~  y)dF  (2)
ahol V a felszálló gőz mólárama,

KG anyagátbocsátási tényező (mol/nrs),
y*-y a hajtóerő,
dF = AdHcotp a dH  magasságú szakaszban lévő 

töltet felülete,

mkl

A az oszlop keresztmetszete (m2),
új a töltet fajlagos felülete (m2/m3)
cp nedvesítési tényező, ami azt fejezi ki, hogy 

a töltet felületének hányad része vesz részt 
az anyagátadásban.

A (2) egyenletet szeparálva és integrálva

\  III V y\  dy 
J K GAco(p i y - y

(3)

ahol yF a gőzösszetétel a betáplálás helyén,

y\ a gőzösszetétel az oszlop tetején,

r'f dy
—T2-— =NTU  

J y - y
<F

(4)

az átviteli egységszám (NTU : Number of Transfer Units);

V
K cA(ú(p

= HTU (5)

az egy átviteli egységszámnak megfelelő oszlopmagasság 
(HTU: Height of Transfer Unit).
A teljes oszlopmagasságot a H = HTU-NTU egyenlettel 
számítjuk.
Az NTU  adott x  összetételhez az egyensúlyi görbéről leol
vasott y* és ugyanezen jc összetételhez a munkavonalról

leolvasott y összetételek alapján szerkesztett —r ------y
diagram grafikus integrálásával határozható meg.

Az átviteli szám módszerével végzett számítás során a 
tervezési bizonytalanságot a HTU  kifejezésében szereplő 
KG anyagátbocsátási tényező meghatározása jelenti

_ L  ™ (6)
Pú P*

ahol PG a gőzfázis, P L a folyadékfázis anyagátadási té
nyezője, m pedig az egyensúlyi görbe meredeksége.

Az irodalomban PG és p L számítására számos összefüg
gés található, de ezek pontossága nem éri el az analóg hő
átadási tényezők számítási pontosságát. Bravó és Fair [8] 
ömlesztett töltetekre, mind a gázoldal, mind pedig a folya
dékoldal számítására adnak meg egyenleteket. A folya
dékoldal számításakor a felületi feszültség hatását Onda
[9] egyenletével veszik figyelembe. Bravó, Rocha és Fair
[10] rendezett töltetekre közölnek egyenleteket. 
Bornhütter és Mersmann [11] nagyméretű töltetek alkal
mazásakor a kétfilmelmélet mellett a keletkező cseppek 
hatásával is számolnak. Biliét és Schultes [12] mind öm
lesztett, mind rendezett töltetek számítására alkalmas 
egyenleteket ismertetnek.

A [8-12] irodalmakban szereplő összefüggésekkel szá
mított anyagátadási tényezőkkel kapott HTU-ból az előző 
pontban ismertetett HETP érték a következőképen számít
ható ki:

In {m V l l )
HETP = HTU - (7)

( otF /Z ,) -  1
ahol m az egyensúlyi görbe meredeksége

V/L a munkavonal meredekségének a reciproka.
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Ha az egyensúlyi görbe és a munkavonal párhuzamos, akkor 
HTU  = HETP.

Töltött rektifikáló oszlopok átmérőjének számítása

Az irodalomban több általánosított nyomásesés diagram 
található, ezek közül a Norton cég katalógusában szerep
lő' általánosított nyomásesés diagram terjedt el legin
kább.
Ennek a diagramnak a BME Vegyipari Műveletek Tanszé
ken Sí mértékrendszerre átdolgozott formája látható a 2. 
ábrán. A diagram használatához szükséges töltettényezők 
(Ft) értékei az 1. táblázatban találhatók1.

2. ábra. Általánosított nyomásesés diagram töltött oszlopokra 
L a lecsorgó folyadék tömegárama (kg/s); V a felszálló gőz 

tömegárama (kg/s); Ft töltettényező; tj L a folyadék dinamikus 
viszkozitása (Pa-s), v az üres oszlopkeresztmetszetre 

vonatkoztatott lineáris gőzsebesség (m/s); pG és p L a gőz és a 
folyadék sűrűsége (kg/m3)

A rektifikáló oszlopok kapacitásának, vagy átmérőjének 
az általánosított nyomásesés diagram alapján történő meg
határozásával egyidejűleg megkapjuk az adott kapacitás
hoz tartozó nyomásesést is. A C hemCAD és az A spen 
Plus legújabb verziói is elsősorban ennek alapján számol
nak, de néhány esetben más módszer alkalmazására is le
hetőséget adnak.

A diagramban szereplő görbék paramétere Ap/H  az 1 
méter töltetmagasságra jutó nyomásesés, Pa/m. Atmoszfé
rikus desztillációnál ezt célszerű 410.. .820 Pa/m érték kö
zött megválasztani. Vákuumkolonnák esetén a nyomás
esés megválasztásánál az anyag hőérzékenységét is figye
lembe kell venni. A diagram használatakor a 2. ábrán lé
vő egyenlettel kiszámítjuk az áramlási paramétert (X), 
majd a kiválasztott nyomásesés görbéhez leolvassuk a ter
helési paraméter (F) értékét, amelyből az üres oszlopra 
vonatkoztatott gőzsebesség v (m/s) számítható.

A feldolgozandó elegy desztillátum áramából és a 
refluxarányból számíthatjuk a felszálló gőz tömegáramát 
(kg/s), a gőzsűrűséggel a térfogatáramát, amelyet a sebes
séggel osztva megkaphatjuk az oszlop keresztmetszetet.

A töltött rektifikáló oszlopok átmérőjének számítására az 
elárasztási sebesség is felhasználható. Az oszlop terhelését 
általában az elárasztási sebesség 80 %-ára tervezik. Az el
árasztási sebesség és az oszlop nyomásesésének számításá
ra a [3, 7] irodalomban számos összefüggés található.

Töltött rektifikáló oszlopok építése és üzemeltetése 
során szerzett tapasztalatok

A rektifikáló berendezés kísérleti vizsgálatához nagy el
méleti tányérszám esetén (pl. Sulzer EX [13] töltetre nf = 
40 elméleti tányér/m) a n-heptán -  metil-ciklohexán ele- 
gyet javasoljuk. Egy egyszerű kivitelű töltött rektifikáló 
készülék forralóból, töltött oszlopból, kolonnafejből és 
hűtőből állítható össze. Ebben az összeállításban teljes

Az F t töltettényező értéke
1. táblázat

Töltet- Anyag Névleges töltetméret, mm
típus 6,35 9,53 12,7 15,9 19 25,4 31,8 38,1 50,8 76,2 88,9
Hy-Pak Fém 43 18 15
Super
Intalox

Kerámia 60 30

nyereg Műanyag 33 21 16
Pali-gyűrű Műanyag 97 52 40 24 16

Fém 70 48 33 20 16
Intalox-
nyereg

Kerámia 725 330 200 145 92 52 40 22

Raschig-
gyűrű

Kerámia 1 600 1 000 580 380 255 155 125 95 65 37

Raschig-
gyűrű
1/32"

Fém 700 390 300 170 155 115

Raschig-
gyűrű
1/16"

Fém 410 290 220 137 110 83 57 32

Berl-
nyereg

Kerámia 900 240 170 110 65 45

1 Az általánosított nyomásesés diagram mindig a hozzátartozó töltettényező 
táblázattal használható
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refluxszal működtetve az oszlop elméleti tányérszáma ill. 
átviteli egységszáma, nyomásesése és terhelése határoz
ható meg. A készülék ezek ismeretében a továbbiakban 
csak arra használható, hogy egy új szétválasztandó elegy- 
re megvizsgáljuk, hogy az ismert elméleti tányérszámú 
(ill. átviteli egységszámú) oszloppal milyen mértékű elvá
lasztás érhető el, vagy pedig arra, hogy a kolonnafejben 
beállított, valójában pontosan nem ismert refluxaránnyal 
anyagot tisztítsunk, vagy a feldolgozandó elegyben eddig 
figyelembe nem vett szennyező komponensek jelenlétét 
megállapítsuk, esetleg zavaró hatásukat megvizsgáljuk.

A laboratóriumi méretű töltött rektifikáló oszlopok né
hány gyakran előforduló hibaforrása:
• még jó hőszigetelés esetén sem alkalmas méretnövelésre, 

vagyis egy nagyobb berendezés kapacitásának számítására;
• a kis átmérőjű oszlopoknál rendkívül nagymértékű lehet 

a falhatás (kolonnafalon lefolyó folyadék, az oszlop- és 
a kolonnafej hőveszteségből eredő vadreflux). Ez a hatás 
még nagyobb a vákuumban végzett rektifikáláskor a kis 
gőzsűrűség miatt. Deibele és munkatársainak [14] vizs
gálatai szerint kis átmérőjű laboratóriumi oszlopnál, 
még jól szabályozott adiabatizáló fűtés és szigetelés ese
tén is a falhatás meghaladhatja a 30 %-ot (5 cm esetén 
10 %, 10 cm esetén 5-6 %);

• méretnövelés alapjául igazán 10-15 cm átmérőjű beren
dezések szolgálhatnak. Ha ez nem áll rendelkezésre, a 
kisméretű laboratóriumi kísérlet helyett biztonságosabb 
termodinamikailag ellenőrzött gőz-folyadék egyensúlyi 
adatok alapján pontos elméleti tányérszám, vagy átviteli 
egységszám számítást végezni, anyagátadási tényezők 
alapján a töltet elválasztóképességét meghatározni, majd 
az általánosított nyomásesés diagram felhasználásával 
kiszámolni az oszlop átmérőjét,vagy kapacitását.

A „házilagos kivitelezésű” üzemi méretű töltött rektifiká
ló oszlopok néhány gyakran előforduló hibaforrása:
• a töltettartó szabadkeresztmetszete sokszor nem éri el a 

10-15 %-ot, a Raschig-gyűrű szabad keresztmetszete 
közel 70 %, tehát az oszlop a töltettartó miatt már kis ter
helésnél elárasztódik;

• a töltet tetejére nem építenek töltet leszorítót, a töltet el
árasztásakor vagy a vákuum hirtelen rákapcsolásakor a 
töltet „átdesztillál” a kondenzátorba, vagy a szedőbe, il
letve ha az oszlopban marad, összetörik;

• Kerapak vagy Melladur töltetek esetén a fal és a töltelék
testek közötti tömítés elmozdul és az elválasztás leromlik;

• nem mérnek nyomásesést az oszlopon, így a berendezés 
vagy alulterhelten, vagy elárasztott állapotban működik;

• magas oszlopoknál nincs a lecsorgó folyadéknak újraelosz
tása, nem jó a fázisérintkeztetés, ezért az elválasztás rossz.
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Ö S S Z E F O G L A L Á S

Manczinger József -  Rezessy Gábor: Töltött rektifikáló oszlo
pok vizsgálata

A 60-as évekig az üzemi gyakorlatban maximum 0,5-1 m átmérőjű 
ömlesztett töltetes oszlopokat használtak. Ma már a töltetek tovább
fejlesztésével és rendezett töltetek megjelenésével több méter átmé
rőjű ömlesztett vagy rendezett töltettel töltött rektifikáló oszlopokat 
is építenek. Cikkünkben ismertetjük a töltött oszlopok elválasztó
képességének számítására szolgáló elméleti tányérszámon és az át
viteli egységszámon alapuló módszert. Részletesen bemutatjuk az 
oszlopok kapacitásának és nyomásesésének együttes számítására 
alkalmas általános nyomásesés diagram használatát. Végezetül a la
boratóriumi és üzemi töltött rektifikáló oszlopok működtetése során 
szerzett tapasztalatainkról számolunk be.

[Magy. Kém. Lapja, 56, 419 (2001)]

S U M M A R Y

J. Manczinger -  G. Rezessy: Study of Packed Distillation 
Columns

Randomly packed columns with maximum diameter of 0.5 to 1 
m had been industrially applied until the 60’s. Recently, due to 
further development of packing structures and the introduction 
of structured packing variants, distillation columns of several 
meters diameter with random or structured packing are built. 
The methods for determining the separation achievable in 
packed columns, based on the number of theoretical plates and 
on the number of transfer units, are outlined in this article. 
Application of the general pressure drop diagram for simultaneous 
calculation of the column capacity and pressure drop is shown in 
details. Finally, our experience and practical observations 
obtained in the course of operating laboratory and industrial 
packed columns are also covered.
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VÁLOGATOTT FEJEZETEK A KÖRNYEZETI KÉMIA 
LEGÚJABB EREDMÉNYEIBŐL

SZERKESZTI: PAPP SÁNDOR

A bioszféra és a légkör közötti szén-dioxid-csere Magyarországon

Bevezetés

A XIX. század második felében már ismert volt, hogy a 
légkörben szén-dioxid is van, amely a Föld hőmérsékleti 
kisugárzásának tartományában jelentős elnyelési sávokkal 
rendelkezik, és így légköri jelenléte befolyásolja bolygónk 
éghajlatát. 1896-ban jelent meg Svante Arrhenius napja
inkban gyakran idézett munkája [1], amely először vetette 
fel, hogy a széntüzelésből származó szén-dioxid a légkör
ben felhalmozódhat, ami éghajlatváltozáshoz vezethet.

A XX. század első felében végzett szórványos mérések 
nem jelezték a légköri széndioxid-koncentráció emelkedé
sét. Ma már tudjuk, hogy a korabeli módszerek nem vol
tak elég érzékenyek a változások kimutatásához. Az 
1950-es évek közepén dolgozta ki Charles D. Keeling azt 
az infravörös elnyelésen alapuló mérési módszert, ame
lyet ma is használunk. Az első két műszert 1957/1958-ban 
a Nemzetközi Geofizikai Év során helyezték üzembe a ha
waii Mauna Loa Obszervatóriumban, illetve a Déli-sarkon 
lévő amerikai kutatóállomáson. Ez a mérési módszer már 
elegendően érzékeny volt ahhoz, hogy kimutassa a bio
szféra évszakosán változó aktivitásának a légkör szén-di
oxid tartalmára gyakorolt hatását, és egy idő után a méré
sek a légköri felhalmozódást is egyértelműen igazolták.

Az emberi tevékenység hatására növekvő légköri szén-di
oxid mennyiség által megnövelt üvegházhatás veszélyezteti 
a Föld éghajlatának stabilitását, ezen keresztül pedig az élő
világ létfeltételeit. Az aggasztó tendencia és a közvélemény 
növekvő érdeklődése hatására a Meteorológiai Világszerve
zet (WMO) és az ENSZ Környezetvédelmi Programja 
(UNEP) 1988-ban létrehozta az Éghajlatváltozással Foglal
kozó Kormányközi Testületet (IPCC), amelynek szakértői 
ötévente (1990, 1995, 2000, ...) értékelik az éghajlatválto
zással kapcsolatos adatokat, újabb tudományos ismereteket.

Jelen cikk kéziratának elkészítésekor a 2000. évi össze
foglaló még nem állt készen. Az IPCC egyes munkacsoport
jainak összefoglalói azonban már hozzáférhetőek voltak 
('http:Avww.ipcc.ch/). Ezek a korábbiaknál is aggasztóbb ké
pet festenek bolygónk várható jövőjéről. Megállapítják, 
hogy az elmúlt 100 évben a Föld átlaghőmérséklete mintegy 
0,6°C-kal emelkedett, a hőmérséklet emelkedése az utóbbi 
évtizedekben gyorsult (1. ábra). Az 1990-es évtized volt a 
XIX. század közepe, a műszeres mérések kezdete óta a leg
melegebb évtized, de valószínűleg ez volt az elmúlt 1 000 év 
legmelegebb időszaka is. Részint a víz hőtágulásának, ré
szint a szárazföldi jég olvadásának következtében a tengerek

* Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest
** ELTE Meteorológiai Tanszék, Budapest

HASZPRA LÁSZLÓ*
BARCZA ZOLTÁN**

szintje 0,1-0,2 m-rel megemelkedett. Mindez összefüggés
ben van a légköri üvegházhatás antropogén eredetű erősödé
sével. (Az üvegházhatás erősödéséhez számos gáz járul hoz
zá, de közülük a szén-dioxid játssza a domináns szerepet.)

A sarkvidéki jégbe fagyott levegőzárványok elemzése azt 
mutatja, hogy a legutolsó nagy eljegesedés után a légköri 
szén-dioxid-szint 270-280 ppm (270-280 milliomod térfo
gatrész) körül stabilizálódott, majd a XVIII. századtól kezd
ve egyre gyorsulva emelkedni kezdett (2. ábra). Mindez el
sősorban a széntartalmú fosszilis tüzelőanyagok egyre na
gyobb mennyiségű felhasználásával hozható kapcsolatba.

Az ipari forradalom kibontakozását megelőző több ezer év
ben a szén biogeokémiai körforgalmában résztvevő szférák 
(bioszféra, litoszféra, pedoszféra, hidroszféra, atmoszféra) 
egymással nagyjából egyensúlyban voltak 
(3. ábra). Az óceánokból felszabaduló és oda beoldódó, illet
ve a bioszféra/talaj által kibocsátott és a fotoszintézis révén 
felvett szén-dioxid-mennyiség hosszabb idő átlagában ki
egyenlítette egymást. Ezt a kváziegyensúlyi állapotot zavarta 
meg az ember. Az elmúlt két évszázadban a növekvő energia- 
igény kielégítésére évről évre egyre több fosszilis tüzelőanya
got égetett el. Ezen a módon mintegy 5,5 Gt szén kerül éven
te szén-dioxid formájában a levegőbe. A mezőgazdasági, ipa
ri, közlekedési, településfejlesztési igényeket kielégítő erdőir
tások pedig évente további 1,6 Gt szén járulékot jelentenek.

Az emberi tevékenység során kibocsátott szén-dioxid- 
mennyiség mintegy fele a légkörben marad, folyamatosan 
növelve annak szén-dioxid tartalmát. A C 0 2 légköri térfo
gati keverési aránya ma közel 370 ppm, 1/3-dal maga
sabb, mint az ipari forradalom előtt, és valószínűleg ma
gasabb, mint bármikor az elmúlt 20 millió évben. Ilyen 
gyors növekedésre a legutóbbi jégkorszak lezárulta óta 
nem volt példa. A növekedési ütem azonban nem egyen
letes. Az elmúlt két évtizedben 0,5 és 3,5 ppm/év között 
ingadozott, ami lényegesen nagyobb annál, mint amit az 
antropogén kibocsátás ingadozása önmagában okozhatna.
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1. ábra. A globális átlaghőmérséklet alakulása a műszeres 
mérések kezdetétől napjainkig (forrás: http://www.iDcc.ch/)
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2. ábra. A légköri szén-dioxid térfogati keverési arányának alakulása 
Bamola és munkatársai [2], Keeling és Whorf [3], Neftel és munkatársai 
[4], valamint a NOAA adatai (http://www.cmdl.noaa.gov/ccyf/) alapján

A nyelők

Az óceánok felszíni vízrétegében oldott szén-dioxid- 
mennyiség dinamikus egyensúlyban van a légköri koncent
rációval. A légköri koncentráció növekedésével nő a felszí
ni vízréteg C 02-koncentrációja is. Ezt a szénmennyiséget 
idővel az áramlatok a mélyebb rétegekbe is eljuttatják, 
mindaddig, amíg az új egyensúly be nem áll. Az óceánok 
tehát felveszik az antropogén kibocsátás egy részét, de a 
mérések szerint képtelenek felvenni a kibocsátás és a lég
körben maradó mennyiség teljes különbségét. Az óceánok 
nettó szén-dioxid forgalmát befolyásolhatják a tengervíz
hőmérséklet anomáliái (pl. az El Nino jelenség), és ez ter
mészetesen kihat a légköri CO.,-szint alakulására is.

A 80-as évek végére, a 90-es évek elejére elegendően sok 
mérési adat gyűlt össze ahhoz, hogy az egyre pontosabb glo
bális cirkulációs modellek felhasználásával megkíséreljék a 
mérési adatokat közvetlenül összefüggésbe hozni az ismert, 
illetve feltételezett szén-dioxid-forrásokkal és nyelőkkel, ezek 
földrajzi elhelyezkedésével. A modellek azt jelezték, hogy az 
északi félgömb mérsékelt éghajlati övezetében valamilyen fo
lyamat több szén-dioxidot von ki a légkörből, mint amennyit 
korában feltételeztek [7]. Ez az ismeretlen, hiányzó nyelő 
(„missing sink”) komoly lendületet adott a kutatásoknak és a 
mérőhálózatok fejlesztésének. Ha ugyanis nem tudjuk, hogy 
milyen folyamatok vezérlik a légkör szén-dioxid-tartalmát, 
akkor nehezen képzelhető el, hogy megbízható előrejelzések
kel támogathatjuk az éghajlatváltozás lehetőségével, mértéké
vel, sebességével foglalkozó szakembereket.

A szén-dioxid stabilizotóp-összetétel ( l3C/l2C, 180 / l60 )  
mérések és az egyre részletesebb, pontosabb modellek ar
ra utaltak, hogy a többlet szént az északi félgömb mérsé
kelt kontinentális területeinek ökológiai rendszerei veszik 
fel. Anetté szénfelvétel függ az aktuális időjárási/éghajla- 
ti viszonyoktól, befolyásolva a légköri C 02-szint növeke
dési ütemét. A folyamatok tisztázására közvetlen bioszfé
ra-légkör anyagáram méréseket kellett indítani.
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3. ábra. A szén/szén-dioxid biogeokémiai körforgalma Bolin 
és munkatársai [5], valamint Schimel és munkatársai [6] adatai alapján. 

Az egyes rezervoárok széntartalma Pg C (10*^ g szén), a fluxusok 
pedig Pg C/év mértékegységben

Egyes növényállományok szén-dioxid felvételének 
meghatározására korábban is végeztek rövidebb-hosszabb 
idejű méréseket, regionálisan reprezentatív mérések azon
ban nem folytak. Az első ilyen program az Amerikai 
Egyesült Államokban, Észak-Karolinában indult 1994- 
ben. Nem sokkal később egy a Magyar-Amerikai Közös 
Alap (J. F 162 és 504) és az OTKA (T7282 és T23811) ál
tal támogatott kutatási program keretében hasonló méré
seket indítottunk Magyarországon is.

Az amerikai mérések első évei igazolni látszottak, hogy az 
említett földrajzi övezetben a bioszféra nettó nyelőként mű
ködik, azaz saját kibocsátásánál több szén-dioxidot vesz fel
[8]. Elnyeli az antropogén kibocsátás egy részét is. Ez a tu
dományos eredmény a kiotói klímaértekezlet idején politi
kailag kényes helyzetet teremtett. A nagy szén-dioxid kibo
csátó iparilag fejlett országok zöme ugyanis a kritikus föld
rajzi övezetben helyezkedik el. így elvileg hivatkozhattak 
arra, hogy kibocsátásuk egy részét a saját területükön lévő 
ökológiai rendszerek fel is veszik. Nettó kibocsátásuk tehát 
alacsonyabb, mint ami a fosszilis tüzelőanyagok felhaszná
lásából számítható. Kiotóban végül olyan megállapodás szü
letett, amely bizonyos korlátozásokkal, később kidolgozan
dó módon, lehetővé teszi a bioszféra által felvett szénmeny- 
nyiség figyelembevételét, emellett elvileg megnyitotta az 
utat a kibocsátási kvótákkal való kereskedés előtt is. Mind
ez lényegében stratégiai kérdéssé tette, hogy ki-ki pontosan 
ismerje a saját területén a bioszféra és a légkör közötti szén
dioxid-cserét. Ennek megfelelően, elsősorban az iparilag 
fejlett országokban, gyors ütemben megkezdődött a mérőál
lomások kialakítása. Egy európai mérőhálózat (CAR- 
BOEUROPE -  http://www.bgc-iena.mpg.de/public/car- 
boeur/) felállítását az Európai Unió is kiemelten támogatja.

Magyarországi mérések
A magyarországi mérőállomást, tulajdonképpen az első kife
jezetten a regionális anyagáram meghatározására létesített 
európai mérőállomást, amerikai segítséggel és az Antenna 
Hungária Rt. természetbeni támogatásával a hegyhátsáli TV- 
adótorony felhasználásával 1994 végén hoztuk létre 
(http://nimbus.elte.hu/hhs/). Itt 10 m és 115 m között négy 
szintben folyamatosan mérjük a levegő szén-dioxid-koncent- 
rációját, valamint az alapvető meteorológiai paramétereket 
(hőmérséklet, légnedvesség, szél). A koncentrációgradiensen 
alapuló fluxus-számítás azonban ilyen toronymagasság mel
lett bizonyos légköri rétegződés mellett már nem alkalmaz
ható. Ezért 1997-ben a mérőrendszert közvetlen anyagáram-
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4. ábra. A Hegyhátsál környéki ökológiai rendszerek napi 
nettó szénforgalma 1997. és 1999. között. A negatív értékek 

szénfelvételt jelentenek.

mérésre alkalmas eszközökkel egészítettük ki (eddy-korrelá- 
ciós módszer). A 4. ábrán a bioszféra/talaj és a légkör közöt
ti nettó szén-dioxid-csere napi értékeinek időbeli menetét 
tüntettük fel. Mindhárom évben a mérőállomást övező öko
lógiai rendszerek nettó szén-dioxid nyelőként működtek. 
1997-ben és 1998-ban a nettó szén-dioxid-felvétel hektáron
ként 4,9 t, 1999-ben pedig 3,4 t volt. Ezek egyelőre előzetes 
adatok, amelyek módszertani fejlesztésekkel még pontosít
hatók, kismértékben még változhatnak. A mérőpont felszín 
feletti 82 m-es magasságából becsülhetően az adatok a tor
nyot övező mintegy 200 km2-es területre vonatkoztathatók, 
de feltételezhető, hogy érvényesek Nyugat-Dunántúl hason
ló talaj- és vegetációs adottságú területeire is. Magyarország 
antropogén szén-dioxid kibocsátása 1998-ban 61 millió ton
na volt íhtt://www.emep.int/L ami egyenletes eloszlás esetén 
6,61 lenne hektáronként, azaz a bioszféra nem elhanyagolha
tó hatást gyakorol az ország szén-dioxid mérlegére.

A legújabb eredmények szerint a legtöbb antropogén erede
tű szén-dioxidot valószínűleg az eurázsiai erdőségek veszik 
fel [9]. Látható módon azonban földrajzi régiónk szén-dioxid 
felvétele is számottevő. Legalábbis egyelőre. A feltételezések 
szerint a légkör megnövekedett szén-dioxid-koncentrációjá- 
nak és a szintén antropogén eredetű többlet nitrogén-bevitel
nek köszönhető, hogy mára a bioszféra nettó szén-dioxid nye
lővé vált. A hőmérséklet növekedésével azonban a bomlási 
folyamatokból származó szén-dioxid kibocsátás exponenciá
lisan nő, így a nem is túl távoli jövőben a bioszféra/talaj rend
szer nettó szén-dioxid nyelőből nettó forrássá válhat, amely 
komoly lökést adhat a légköri mennyiség növekedésének, és 
így az üvegházhatás erősödésének. Ezért is kell folyamatosan 
figyelemmel kísérni a légkör szén-dioxid-tartalmát, illetve a 
bioszféra és a légkör közötti szén-dioxid áramot.

Jelenleg azt vizsgáljuk, hogyan változik a bioszféra/talaj 
rendszer és a légkör közötti szén-dioxid átvitel a környeze
ti feltételek (hőmérséklet, talajnedvesség, besugárzás, nö
vényi életciklus stb.) függvényében. Ezekből az adatokból 
következtethetünk arra, hogy a meginduló éghajlatváltozás 
várhatóan milyen hatással lesz a szén-dioxid körforgalom
ra, milyen mértékű visszacsatolásokra kell számítanunk.

A jövő

Figyelembe véve a nyelők kapacitását, a légköri C 0 2 szint 
növekedésének megállításához legalább felére kellene 
csökkenteni az antropogén kibocsátást. Erre belátható 
időn belül nincs esély. Néhány évtizeden belül legfeljebb 
a kibocsátás növekedésének megállítását remélhetjük. Az 
IPCC legoptimistább kibocsátási forgatókönyvei 
íhttp://www.ipcc.ch/í azonban így is legalább 1,4°C-os to
vábbi globális hőmérsékletnövekedéssel számolnak a 
XXI. század végére. Amennyiben a közeljövőben nem si
kerül gátat vetni a kibocsátás növekedésének, az évszázad

végére a globális átlaghőmérséklet emelkedése megköze
lítheti a 6°C-ot, amely már beláthatatlanul súlyos környe
zeti, gazdasági és társadalmi következményekkel járna. A 
nemzetközi kibocsátás-korlátozási tárgyalások -  remélhe
tőleg csak átmeneti -  megfeneklése, továbbá egyes politi
kusok, kormányok megnyilatkozásai egyelőre nem a leg
optimistább forgatókönyvek megvalósulását vetítik előre.
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Ö S S Z E F O G L A L Á S

Haszpra László -  Barcza Zoltán: A bioszféra és a légkör közöt
ti szén-dioxid-csere Magyarországon

A bioszféra/talaj rendszer és a légkör közötti szén-dioxid-csere 
alapvetően befolyásolja a légkör C 02 tartalmát, és ezen keresztül 
az üvegházhatást. Az utóbbi időben már mérésekkel is megerősí
tett matematikai modellek szerint az északi félgömb mérsékelt 
égövi kontinentális ökológiai rendszerei ma több szén-dioxidot 
vesznek fel, mint amennyit kibocsátanak, azaz az antropogén ki
bocsátás egy részét is felveszik. A tanulmányban a kérdéskör ál
talános áttekintése mellett bemutatjuk a magyarországi méréseket 
és ezek első eredményeit.

[Magy. Kém. Lapja, 56, 423 (2001)] 

S U M M A R Y

L. Haszpra -  Z. Barcza: Biosphere-atmosphere Exchange of 
Carbon Dioxide in Hungary

The carbon dioxide exchange between the biosphere /soil system and 
the atmosphere essentially influences the COz content of the air, and 
so the greenhouse effect of the atmosphere. According to the mathe
matical models, also supported by recent measurements, more car
bon dioxide is taken up by the ecological systems in the northern 
continental temperate zone than released. It means that nowadays 
these ecological systems also sequester a part of the antropogenic 
emission. In the paper, beside the general review of the topic, the 
Hungarian measurements and their first results are presented.
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SZEMÉLYI HÍREK

100 éve született Csűrös Zoltán

A jeles évforduló alkalmából emlékezünk 
a textil- és műanyagkémia hazai oktatásá
nak úttörőjéről.

Csűrös Zoltán 1901. február 6-án szüle
tett Budapesten. A budapesti műegyete
men szerzett vegyészmérnöki oklevelet 
1924-ben. Ezután a Szerves Kémiai Tan
széken Zemplén Géza mellett dolgozott 
tanársegédként. Itt kezdődött el tudomá
nyos pályája. Kezdetben a szénhidrátok 
kutatásával foglalkozott. Ebből az időből 
legjelesebb eredménye a cellulóz szerke
zetének felderítése és a glükozidok előál
lítására kidolgozott titán-kloridos mód
szere. 1928-tól adjunktusként dolgozott a 
Szerves Kémia Tanszéken, a következő 
évben pedig doktori oklevelet szerzett. 
1936-ban az egyetem magántanárává ne
vezték ki a „lakkok és műanyagok” tárgy
körben. Kutatásai középpontjába a szer-

ves reakciók heterogén katalízise került. 
Foglalkozott a szálas anyagok és a fosz- 
gének kémiájával. Jelentős szerepe volt a 
makromolekuláris kémia meghonosításá
ban, a hazai textilipari kutatás beindításá
ban. 1938-tól az általa szervezett Textil
kémia Tanszéket vezette, 1939-től ny. rk. 
tanári, 1940-től pedig ny. r. tanári minő
ségben. 1947-től korábbi tanszékét Szer
ves Kémiai Technológiai tanszékké szer
vezte át és ezzel működési köre is bővült. 
Egyik nagy érdeme volt, hogy hazánkban 
elsőként vezette be az egyetemi szintű 
képzésbe a műanyagok oktatását. Oktató
munkájával egy időben irányította a tan
széket alapító Goldberger Textilgyár vál
lalati kutató laboratóriumát is.

1943-44 között a Műegyetem Gépész- 
és Vegyészmérnöki Karának a dékánja, 
1946-49 és 1957-61 között pedig az egye-

HÍREK, ADATOK, INFORMÁCIÓK

A kémiai informatika szakirányú képzése és a tervezett kémiai 
informatikus szak az ELTE TTK Kémiai Tanszékcsoportjában

A fejlett ipari országokban a munka terme
lékenysége az utóbbi évtizedekben jelentő
sen megnövekedett a számítástechnika és 
az informatika eredményeinek széleskörű 
alkalmazása következtében. Az eljövendő 
évtizedekben várhatóan Magyarországon 
is az informatika és a kommunikációs 
hálózatok fogják képezni a termelékenység 
növekedésének egyik gazdasági és szelle
mi alapját. Az informatika széleskörű el
terjedésének gátját jelenti, hogy a koráb
ban képzett szakemberek nincsenek kellő
en tisztában az informatikai forradalom 
nyújtotta új lehetőségekkel, míg az infor
matikai szakemberek gyakran nem tudnak 
hatékonyan dolgozni természettudo
mányos, műszaki vagy gazdasági 
szakismeretek hiányában. Ugyanakkor az 
elmúlt években jelentősen megnőtt az 
igény egyrészt általában az informa
tikában, másrészt az informatikai technoló
giában speciálisan járatos szakemberek

*ELTE Elméleti Kémiai Tanszék, 1518 Buda
pest. Pf. 32.
**ELTE Fizikai Kémiai Tanszék, 1518 Buda
pest, Pf. 32.

CSÁSZÁR ATTILA*
TURÁNYI TAMÁS**

iránt, akik a számítástechnika legújabb 
eredményeinek alkalmazásán túl termé
szettudományos elméleti és gyakorlati tu
dással, valamint fejlett problémamegoldó 
képességgel rendelkeznek. Ennek a társa
dalmi problémának egyik megoldása olyan 
szakemberek képzése, akik egyszerre van
nak otthon az informatikában és vala
milyen egyéb szakterületen, például a 
kémiában.

Az ELTE TTK vegyész szakán végzet
tek eddig is alapos matematikai és számí
tástechnikai ismeretek birtokába juthattak. 
Ezt biztosítja a magas szintű alap matema
tika oktatás az első évben, az erre épülő 
harmadik féléves „Kémiai matematika” 
tárgy, a programozási ismeretek oktatása 
„Kémiai számítástechnika” címmel az első 
és második évben és az, hogy vegyészhall
gatóként számos tárgyból, így például a fi
zikai kémiai tanulmányok során már rutin
szerűen kell alkalmazniuk számítástechni
kai megoldásokat. Mindazonáltal a hallga
tók egy része úgy érezte, hogy elhelyez
kedési esélyeik növeléséhez további infor
matikai -  leginkább programozási és 
számítástechnikai -  ismeretekre van szűk-

mkl

tem rektora volt. Közreműködött a Veszp
rémi Vegyipari Egyetem oktatási program
jának és tanterveinek kidolgozásában. Az 
MTA 1946-ban levelező, 1951-től rendes 
tagjainak sorába választotta. Az akadémia 
irányításával Csűrös megszervezte a Szer
ves Kémiai Technológiai Kutató Csopor
tot, melynek munkáját élete végéig irányí
totta. Munkásságának újabb elismerését je
lentette az 1953-as Kossuth-díj.

Aktív tagja volt a TIT-nek; valamint le
xikonok szerkesztőségi tagja, egyesületek 
elnökségi tagja, folyóiratok (Elet és Tudo
mány, Periodica Polytechnika) főszerkesz
tője volt. 1946-ban megalapította az Acta 
Chimica kémiai folyóiratot, 200-nál több 
tudományos publikációja, számos könyve 
állít emléket kiemelkedő munkásságának. 
Munkája elismeréseként Bugáth Pál em
lékéremmel, 1978-ban a Veszprémi Vegy
ipari Egyetem arany emlékérmével tüntet
ték ki.

Csűrös Zoltán 1979. október 28-án hunyt 
el Budapesten.

Vargáné Nyári Katalin

ségük. Ezen hallgatók számára a 
2000/2001. tanévben az ELTE TTK Kémi
ai Tanszékcsoport (KTCS) elindította -  e 
cikk szerzőinek javaslatára és vezetése 
mellett -  a kémiai informatika szakirányú 
képzést. Ez a képzés a vegyész szak eddigi 
három szakirányát (gyógyszerkutatás, kör
nyezetkémia, molekulaszerkezet-kutatás) 
egészíti ki.

A szakirányú képzésre jelentkező hall
gatóknak a következő három blokk mind
egyikéből kötelező tárgyakat felvenniük: 
(a) a számítógépes kémia alapjai; (b) 
operációs rendszerek és programozási is
meretek; (c) hardver és hálózati isme
retek. A „számítógépes kémia alapjai” 
blokkban a hallgatók megismerkednek a 
számítógépes kémia és a molekulamodel
lezés alapjaival, továbbfejleszthetik is
mereteiket numerikus analízisben, mate
matikai statisztikában és paraméterbecs
lésben, illetve emelt szintű matematikai 
és számítástechnikai ismeretekhez juthat
nak a kémia egyes részterületein, így a 
szerves kémiában, a biokémiában, a 
statisztikus mechanikában, és a reakció
kinetikában. Az „operációs rendszerek és 
programozási ismeretek” blokk hallgatói 
ismereteket szerezhetnek a UNIX operá
ciós rendszerről, a FORTRAN, a C, a 
C++, és a Java programozási nyelvekről, 
valamint a szimbolikus algebrai (például 
Mathematica) és adatfeldolgozó (például 
Origin) programrendszerekről. A „hard
ver és hálózati ismeretek” blokk előadá
sai döntő részben a digitális méréstechni
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kával és a világháló (web) technológiák 
alkalmazásaival foglalkoznak. Az ELTE 
TTK KTCS csaknem valamennyi tan
székéről sikerült oktatókat bevonni az új 
képzésbe. Ezek az előadók kutatómun
kájuk során fokozott mértékben használ
nak számítástechnikai eszközöket és 
módszereket. A szakirányú képzésben 
résztvevő hallgatók vállalják, hogy ne
gyed- és ötödéves korukban -  alaptanul
mányaik maradéktalan teljesítése mellett 
-  további előadásokat hallgatnak és spe
ciális gyakorlatokon vesznek részt. A 
szakirányú képzés követelményeinek 
teljesítését a KTCS a diploma részét ké
pező oklevéllel igazolja. A kémiai infor
matika szakirányú képzésre a 2000/2001. 
tanévben 14 hallgató jelentkezett a mint
egy 70 fős vegyész évfolyamból, tehát a 
szakirány népszerűnek és sikeresnek 
tekinthető.

A kémiai informatika szakirányú kép
zést az Elméleti Kémiai és a Fizikai Ké
miai Tanszékek közösen szervezik. A 
képzésben résztvevők számára kötelező 8 
előadás meghallgatása úgy, hogy mind
egyik blokkból legalább egy előadást fel 
kell vegyenek. Részt kell venniük ugyan
akkor két heti 8 órás gyakorlaton is, me
lyek során kémiai kutatási részfeladatot 
kell megoldani programozással vagy szá
mítástechnikai ismeretek alkalmazásával.

Jelenleg az ELTE TTK-n a KTCS a ve
gyész és a kémiatanár szakok gazdája. A 
szakirányú képzés népszerűségén felbáto
rodva a Kémiai Tanszékcsoport elhatároz
ta, hogy a létező két szak mellett egy újabb 
szak, a kémiai informatikus szak indítására 
tesz javaslatot, amelyet az ilyen szak ala
pítását engedélyező 160/1999. (XI. 19.) 
kormányrendelet tesz lehetővé. A kor
mányrendelet melléklete tartalmazza a

Hírek az iparból

AstraZeneca Kft.

Letették az alapkövét a törökbálinti kutató- 
központnak: ez 1 Mrd forintba kerül és 50 
diplomás fog itt dolgozni, akik a kelet-eu
rópai klinikai vizsgálatokat fogják majd 
össze. Az AstraZeneca Kft. 9,5 Mrd-os ha
zai forgalma a piac 4,4%-át jelenti.

Hűmet Rt.

Bérmunkaszerződés keretében, alvállal
kozókkal is dolgoztat a cég a felfutóban 
lévő értékesítés támogatására. Októbertől 
új termékeket hoztak forgalomba: a pezs
gőtablettát és a kapszulát. Már folynak 
amerikai eladások, persze nem kiszerelt 
termékkel, hanem hatóanyaggal: ezt a 
Country Life cég teszi egyik vezető ter
mékébe.

szak képzési követelményeit. Eszerint a 
kémiai informatikus szak képzési célja, 
hogy a szakon végzettek rendelkezzenek 
alapvető vegyészeti és informatikai isme
retekkel és a két szakterület hatékony 
összefonódásának számos lehetőségét is
merjék. A KTCS az elmúlt évben elkészí
tett egy akkreditációs anyagot és azt 
benyújtotta a Magyar Akkreditációs Bi
zottságnak (MAB). Sikeres akkreditáció 
után a képzés leghamarabb 2002. 
szeptemberétől, tehát a 2002/2003-as tan
évtől indulhat meg.

A benyújtott akkreditációs anyag szerint 
az új szakról kikerülő kémiai informatikus 
szakemberektől megkívánjuk, hogy képe
sek legyenek vegyészi feladatok megoldá
sára úgy, hogy munkájuk hatékonyságának 
növelésére számítástechnikai eszközöket 
és információtechnológiai megoldásokat 
rutinszerűen alkalmazzanak. A végzett 
szakemberek vegyészekkel és informati
kusokkal egy csapatban képesek kell hogy 
legyenek a „tolmács” szerepének betölté
sére, tehát a vegyészeti problémákat érthe
tővé kell tudni tenniük a programozók szá
mára és segíteniük kell őket a hatékony 
megoldások megtalálásában. Feladatuk 
lesz laboratóriumok és vegyi üzemek mű
ködésének informatikai alapú optimali
zálása, új eszközök és technológiák kifej
lesztése és bevezetése.

A jelenlegi magyar egyetemi oktatási 
rendszer egyik sajátos problémája, hogy 
túlságosan merev, egyik szakról a másikra 
átjelentkezni gyakran csak a másik szak 
szinte teljes újrakezdésével lehet. Az új 
szak ennél sokkal rugalmasabb képzést 
tesz majd lehetővé az ELTE TTK-n. A 
szak felépítése során már teljes mértékben 
tekintettel voltunk a közeljövőben beveze
tendő kreditrendszerre is. Mindezeknek

Phylaxia Pharma Rt.

Stabilizálódik a cég helyzete: az első fél
éves konszolidált cégcsoport adózott ered
mény 4 MFt volt. A 2000. évi reorganizá
ció eredményeként felére csökkentek a 
személyi jellegű költségek és a forgalom 
csökkenése is megállni látszik.

Sanofi-Synthelabo

Magyarországon is bemutatták a magyar- 
országi elhalálozások 40%-áért felelős 
szélütés és infraktus megelőzésében új táv
latokat nyitó gyógyszert, a Plavix (clopido- 
grel)-t. A clopidogrel azoknak a vér- 
lemezkék felületén levő fehérjéknek a mű
ködését gátolja, amelyek felelősek a vér- 
lemezkéket összetapasztó fehérje megkö
téséért. A vérben keringő vérlemezkék

megfelelően a kémiai informatikus szak 
számos előadásának anyaga átfedésben 
van az ELTE TTK Kémiai Tanszékcsoport 
által oktatott vegyész, illetve kémiatanár 
szakok óráinak anyagával. A szak elvég
zése után egyes további kémiai és pedagó
giai tárgyak elvégzésével középiskolai ta
nári oklevelet is lehet majd szerezni. A 
képzés szerkezete lehetőséget biztosít 
ugyanakkor a vegyészhallgatók számára -  
a felsőbb évfolyamokon is -  a kémiai 
informatikus szakra való áttérésre, számí
tástechnikai és informatikai tárgyak felvé
telével.

Az ELTE TTK kémiai informatikus 
szakon képesítést szerzett hallgatók vár
ható elhelyezkedési területe a vegyipari 
és gyógyszeripari, kutatással és fejlesz
téssel foglalkozó hazai és nemzetközi 
vállalatok K+F csoportjainak számítás- 
technikai vezetése illetve felügyelete, va
lamint a nagyobb fejlesztői kapacitást ki
építő információtechnológiai cégek 
fejlesztőrészlegei. Ezek a területek már 
napjainkban is jelentős igényt mutatnak 
olyan jól képzett szakemberek iránt, akik 
nemcsak részletes informatikai ismere
tekkel, hanem megalapozott természet- 
tudományos háttérrel, valamint kiváló 
problémamegoldó képességgel is rendel
keznek. Az utóbbi készség kiemelt fon
tossága következtében a fejlett nyugati 
államokban is gyakran szakinformatiku
sokat keresnek adott fejlesztői feladatok
ra. Az utóbbi két évtized során is jelentős 
számú végzett vegyészhallgató helyezke
dett el kémiai informatikát igénylő 
területeken. A szakinformatikusok iránti 
kereslet dinamikusan emelkedik és ezért 
várhatóan az ELTE TTK kémiai informa
tikus szakán végzetteknek nem lesznek 
elhelyezkedési gondjaik.

aggregációja a vérrögképződés kulcsfon
tosságú lépése.

Az eddigi aggregációgátlók (acetil- 
szalicilsav, vagy származékai) huzamo
sabb ideig szedve káros mellékhatást, 
gyomorfekélyt, gyomorvérzést okozhat
nak. A tabletta formájában kiszerelt új 
gyógyszer, a clopidogrel kevesebb gyo
mor-bélrendszeri m ellékhatást okoz, 
mint a szalicilsav, és két órán belül hat. 
A kipróbálás során a betegek felének 
adott clopidogrel 30%-kal több páciens
nél előzte meg az újabb infraktust vagy 
szélütést, mint a betegek másik felének 
adagolt acetil-szalicilsav. Kiderült az is, 
hogy a clopidogrel különösen előnyös 
akkor, ha a beteg cukorbetegségben is 
szenved, vagy magas a koleszterinszintje 
és instabil anginás betegeknél is rendkí
vül hatékony. A clopidogrelt az Egyesült 
Államokban és Nyugat-Európában rutin
szerűen adják a veszélyeztetett betegek
nek.
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A szeptember 19-ei sajtótájékoztatón 
Patríck Chocat, a Sanofi-Synthlabo Ma
gyarország Rt. elnök-vezérigazgatója mel
lett Závoda Katalin és Blaskó György igaz
gatók, Nagy Zoltán (Országos Pszichiátriai 
és Neurológiai Intézet) és Keltái Mátyás 
(Országos Kardiológiai Intézet) professzo
rok. valamint Isabelle Thizon-De Gaulle a 
párizsi Sanofi-Synthelabo-tól mutatták be 
az új gyógyszert.

BorsodChem Rt.

Nyár végén megindult a termelés az új 
TDI (toluol-diizocianát) üzemben. A ka
pacitás 60 kt lesz, a beruházás értéke több 
mint 100 millió EUR volt és 27 hónap 
alatt valósult meg. 2002-ben 25 Mrd forin
tos árbevételt várnak a TDI-től, már 2001- 
ben 10 kt termelést várnak, annak ellené
re, hogy az egyik berendezés hibája némi 
fennakadást okozott a termelésindítás 
után.

Augusztus végével lejárt a CE Oil & Gas 
Beteiligung und Verwaltung AG 5300 
Ft/részvény ajánlata a BC Rt. részvényei
nek megvásárlására. Ez olyan sikeres volt, 
hogy a CE Oil & Gas 59,26%-os tulajdoni 
hányadot ért el az induló 16,06%-ról. A 
másik „nagy” tulajdonos a Szibur, 24,8%- 
kal. Eladta részvényeit az Európai Újjáépí
tési és Fejlesztési Bank, EBRD (8,61%) és 
a legnagyobb letétkezelő, a Bank of New 
York (6,64%).

Kovács F. Lászlót, a BC Rt. vezérigazga
tóját az Általános és Értékforgalmi Bank 
igazgatóságába választották. A bank tulaj
donosa a Gazprom és részt vesz abban a 
bankkonzorciumban, amelyik 150 MUSD 
kölcsönt folyósít a Gazprom-nak egy 
orosz-nyugat-európai olajvezeték létreho
zásához.

Szibur Európai Termelések Kft.

Az orosz Szibur tulajdonában Kazincbarci
kán 28 MFt-os törzstőkével kereskedelmi 
vállalatot hoztak létre a fenti néven. Fel
adata a BorsodChem és a Szibur közti ke
reskedelem.

Tiszai Vegyi Kombinát Rt.

A TVK Rt. egyenként értékesíteni kívánja 
az ECOMISSIO Kft., a TVK-ReMat Kft. 
és a TVK-ECOCENTER Kft. többségi tu
lajdoni hányadot megtestesítő üzletrészeit. 
Az ECOMISSIO -  mely a TVK 100 száza
lékos tulajdona -  veszélyes hulladékok 
égetésével foglalkozik. A TVK 98,7 száza
lékos tulajdonában lévő TVK-ReMat Kft. 
fő tevékenysége a nem veszélyes műanyag 
hulladékok újrahasznosítása. A TVK- 
ECOCENTER Környezetvédelmi Termelő 
és Szolgáltató Kft. fő terméke a SYNTU- 
MEN termékcsalád, mely szekunder és ter
cier műanyag hulladékokból készül. A

mkl

TVK-nak 99,8 százalékos tulajdonrésze 
van a vállalatban.

A Matúra Vermögensverwaltung m.b.H. 
a Tiszai Vegyi Kombinát Részvénytársaság
ban 9,827%-os közvetlen befolyással ren
delkezik, míg a Magyar Kereskedelmi Bank 
8,02%-kal. Ezekre a MÓL Rt.-nek vételi 
opciója van, közvetlenül pedig 34,48% tu
lajdonnal rendelkezik. További tulajdono
sok a BC Rt. 15,4%-kal, a BC Rt. többségi 
tulajdonosa, a CE Oil & Gas 15,99%-kal.

A Tiszai Vegyi Kombinát kiírta a pályá
zatot saját, legfeljebb 50 megawattos telje
sítményű gázturbinás erőművének megépí
tésére. A TVK azt követően döntött az erő
mű létrehozásáról, hogy az AES Tisza Erő
mű Kft. már két éve jelezte: jogszabályi 
előírások miatt a tiszapalkonyai erőmű leg
feljebb 2003 végéig biztosíthatja a techno
lógiai gőzt és a fűtési hőenergiát. Az új 
erőmű a TVK és a MÓL Tiszai Finomító
jának energiaigényét hivatott fedezni. Az 
előzetes becslések szerint 10-12 milliárd 
forintba kerülő beruházás finanszírozására 
a TVK egy projektvállalkozást hoz létre az 
Észak-magyarországi Áramszolgáltató 
Rt.-vel (Émász). A TVK Erőmű Kft. - 
melyben a TVK kisebbségi részvényes 
lesz - részben az anyavállalatok saját forrá
saiból, részben bankhitelekből állja majd a 
költségeket. A legkedvezőbb feltételeket 
kínáló pénzintézeteket még az év vége 
előtt kiválasztják. A kivitelezésre vállalko
zók november 8-ig nyújthatják be pályáza
taikat. Az ajánlatoknak egy 325 ezer EUR 
összegű bankgaranciát is tartalmazniuk 
kell. A TVK tervei szerint januárban aláír
ják a fő kivitelezési szerződést, az erőmű 
átadása pedig legkésőbb 2003 októberében 
lenne esedékes.

Karsai Álba Műanyagfeldolgozó Kft.

A Karsai Holdinghoz tartozó, székesfehér
vári, csomagolóanyagot gyártó vállalkozás 
45 MFt vissza nem térítendő támogatást 
kapott a Széchenyi Tervből. Ezzel a cég 
280 MFt-os saját beruházását segítik. Az 
egyéni tulajdonban lévő cégcsoport egyéb
ként több hazai és egy román vállalkozás
sal rendelkezik, árbevétele tavaly megkö
zelítette a 9 Mrd Ft-ot, a 2001 évi első fél
év 4,8 Mrd forgalmat mutat, 465 MFt üze
mi eredménnyel.

Az amerikai Nypro céggel közös vegyes 
vállalatot alapított a Karsai Holding Tatán. 
Itt működött már a Karsai Profil Kft. Az új, 
Nypro-Karsai Kft. 300 MFt-os beruházás
sal 2500 m2-es gyártócsarnokot épített, 
2002-ben indul a gyártás. A teljes beruhá
zás értéke 5 millió dollár, a termékeit a táv
közlési ipar használja majd.

Tiszatextil Kft.

Míg 2000-ben 5,4 Mrd Ft volt, 2001-ben 5 
Mrd Ft a várható árbevétel az amerikai re

cesszió, az angliai járvány és a közel-kele
ti helyzet miatt. A PE és PP szőtt zsák ter
melés felét ugyanis külföldön és főként 
ezeken a piacokon értékesítik.

Unilever Magyarország Kft.

Az amerikai Bestfood részvényeinek meg
vásárlásával jelentősen megnőtt a holland 
Unilever. Hazai forgalma 2000-ben 66 mil
liárd forint volt, ezzel a 39. legnagyobb tár
saság itthon is. Baján, Rákospalotán, Nyír
bátorban és Veszprémben vannak gyártó 
telephelyei.

Magyar Alumínium Rt.

50 Mrd forint körüli bevételre (ebből 70% 
export) számít 2001-ben a MAL Rt. Több 
mint 3 Mrd forintot költöttek fejlesztésre, 
ebből 300 MFt az ötvözetek fejlesztésére, 
350 MFt pedig a korund alapanyaggyártás 
fejlesztésére fordítódott.

Linde Gáz Magyarország Rt.

A Linde AG műszaki gázok üzletága 
1990-ben alapított Magyarországon ve
gyesvállalatokat a műszaki és az orvosi 
gázok termelésére és értékesítésére Mis
kolcon, Kazincbarcikán, Dunaújvárosban 
és Budapesten. A cél több termelőüzem
mel és az egész ország területére kiterjedő 
gázellátó hálózattal rendelkező egységes 
vállalat gyors kiépítése volt. Néhány év
vel később a Dunaferr teljes gázellátásá
nak átvétele megteremtette a helyszíni - 
on-site - ellátás feltételeit, és lehetővé tet
te annak magyarországi bevezetését.
1998-ban elkezdődött az új levegőszétvá
lasztó berendezés építése Dunaújváros
ban, valamint 1999-ben Kazincbarcikán 
egy komplett vegyipari berendezés beru
házása, amely a hidrogén és szén-mon- 
oxid ellátást volt hivatott elősegíteni. A 
Linde Gáz Magyarország Rt. januárban 
egyesült az AGA Gáz Kft.-vei. A fúzió ré
vén létrejött új társaság valamennyi ipari 
és egészségügyi gáz gyártásában és for
galmazásában vezető szerepet tölt be Ma
gyarországon.

SZEVIKI Szerves Vegyipari 
Kutató Intézet Rt.

Új termékekkel gyarapította piridin szár
mazékainak választékát a kutatóintézet. 
A 2-aminopiridin bázison gyártott 2- 
amino-5-nitro-, 2-amino-3-nitro-, 2-klór- 
5-nitro, 2-hidroxi-5-nitropiridinen és ha
sonló termékeken túl most a 2-klór-3-nit- 
ropiridin is a termékcsalád része lett és 
az ebből előállítható sok származék. 
Ugyancsak fontos gyógyszeripari inter
medier a 2-merkaptopiridin is, mint új 
termék.

K.Gy.
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Az Alapítvány a Magyarországi Gyógyszerkutatásért” közhasznú 
szervezet 2000. évi működésének közhasznúsági jelentése

Az 1996-ban alapított és a Cégbíróság vég
zése alapján 1998. január 1. óta működó' 
„Alapítvány a Magyarországi Gyógyszer
kutatásért” közhasznú szervezet 2000-ben 
tovább folytatta adományokból alaptőkéjé
nek gyarapítását. Az alaptőke évi kamatát 
a hazai gyógyszerkutatás és gyógyszer
technológiai kutatások és ezekhez kapcso
lódó tudományterületek fejlődésének tá
mogatására fordítják.

Az alapítvány vagyona 2000. december 
31-én 7 380 856 forint, amelyből 6 390 000 
Ft értékpapírokban (részben MATÁV rész
vényekben, részben CA Rt. különböző be
fektetési alapjaiban), 989 965 Ft az OTP- 
nél vezetett forintszámlán van befektetve. 
2000-ben az alapítvány vagyona a Richter 
Gedeon Rt., az Egis Gyógyszergyár Rt., a 
Chinoin Rt., a Biogal Rt. gyógyszergyárak 
és a Sigma-Aldrich támogatása nyomán

J. Liebig: „Szerves testek analízise” c. 
könyve „Általános eljárás” fejezetében ír
ja: „Az emberi szellem természetéhez tar
tozik, hogy a tökéletesre törekszik, azért 
fáradozik, hogy a meglévőt jobbá tegye és 
új utakat találjon egy kitűzött cél elérése 
érdekében.”

Várpalotán, a Magyar Vegyészeti Múze
umban augusztus 7-én nyitották meg Jus- 
lus Liebig működését bemutató vándorki
állítást, amely ezzel Magyarországon ötö
dik helyszínére érkezett. A kiállítás anyaga 
a fenti idézet igazát támasztja alá, hiszen 
Liebig a tökéletességre törekedett, kijaví
totta a meglevő eljárásokat és új utakat ke
resett a kémia széles területén a szerves 
elementáranalízistől kezdve egészen a me-

A XIX. század utolsó harmadában a ma
gyar vegyipar fejlődését több tényező segí
tette elő. Megnőtt a külföldi tőke érdeklő
dése gazdasági életünk iránt, korszerűsöd
tek az energiaforrások, új gyártási alap
anyagok kerültek előtérbe, új működési 
formák alakultak ki, részvénytársaságok 
szerveződtek. Egyre nagyobb összegeket 
fordítottak iparoktatásra, műszaki felsőok
tatásra.

Az előnyös változások azonban csak 
megfelelő törvényi feltételek között bonta
kozhattak ki. Ezekhez a feltételekhez járult 
hozzá a 120 évvel ezelőtt kiadott, kiemel-

1 953 571 forinttal gyarapodott.
2000-ben az alapítvány keretein belül 

került megrendezésre Visegrádon a 
„Gyógyszerkémiai és Gyógyszertechnoló
giai Szimpózium 2000” rendezvény, ahol 
közel 100 kutató vett részt. Megemlékez
tek Kisfaludy Lajos, a Richter Gedeon 
gyógyszergyár kutatójának életútjáról, te
vékenységéről. A rendezvény 52 300 forin
tos eredménye az alapítvány vagyonát gya
rapította. Az alapítvány működtetésére 
2000-ben 180 966 forintot fordítottak.

Az alapítvány 2000. évi működését és 
gazdálkodását a kuratórium 2001. május 
10-én tartott ülésén tekintette át, ahol a 
pénzügyi mérleg egyhangúlag elfogadásra 
került. Az alapítvány 2001. évi támogatás- 
politikájáról a kuratórium 2000. szeptem
ber 29-i ülésén határoztak. Eszerint az Ala
pítvány

zőgazdasági kémiáig. A kiállítás eddigi ál
lomáshelyeit, tartalmát az MKL áprilisi 
számában [56, 160 (2001)] Vámos Éva, az 
Országos Műszaki Múzeum főigazgatója 
ismertette. A kiállítás megnyitón tartott 
előadásában Liebig szakmai életútjának 
összefoglalásán túl beszámolt a kiállítás fő 
szervezőjének, Wilhelm Lewicki profesz- 
szornak üzenetéről is, aki betegsége miatt 
nem vehetett részt az ünnepségen.

Wilhelm Lewicki, aki egyenes ágú leszár
mazott, azon munkálkodik, hogy Liebiget és 
az elmúlt évszázadok neves kémikusait, fel
fedezéseiket az utókor minél jobban megis
merhesse. Örömét és köszönetét fejezte ki, 
hogy a vándorkiállítást Magyarországon is 
több helyszínen mutatták be.

kedő fontosságú első magyar ipartámogató 
törvény. Futó Mihály: „A magyar gyáripar 
története” c. könyvében, amely Budapesten 
a Magyar Gazdaságkutató Intézet kiadásá
ban, 1944-ben jelent meg, az alábbiakat ír
ja: „... A kormány hajlandó tág körű adózá
si előnyöket biztosítani az újonnan alakuló 
iparvállalatok részére. így jön létre az 1881. 
évi XLIV. te. alakjában az első magyar álla
mi iparfejlesztési törvény, amely mérföld
követ jelentő fordulat a magyar iparosodás 
történetében: az uralkodó részéről eddig a 
legjobb esetben is csak megtűrt gyáripar 
fejlesztése kormányzati célkitűzéssé válik.”

o 35 évesnél fiatalabb 5 kutató részvételét 
támogatja a „Hungarian-German- 
Italian-Polish Joint Meeting on Medici
nái Chemistry” (2001. szeptember 2-6. 
Budapest) nemzetközi gyógyszerkutatási 
konferencián;

o az „Országos Tudományos Diákköri 
Konferencia” a kémia, gyógyszerészet és 
az orvostudomány területén elhangzó pá
lyamunkák közül a helyi zsűri döntése 
alapján egyet-egyet 30 000 Ft kutatási tá
mogatásban részesít;

o 2001-re is meghirdeti a 2000. június 1. 
és 2002. március 31-e között sikeresen 
megvédett doktori (Ph.D.) dolgozatok 
versenyét. A győztes pályázat 80 000 Ft 
kutatási támogatásban részesül. A szer
ző felkérést kap a Gyógyszerkémiai és 
Gyógyszertechnológiai Munkabizottság
2002. évi ülésére, hogy eredményeit 
előadás keretében ismertesse.

Mermecz István

Szabadváry Ferenc akadémikus a kémia- 
történet területén meglévő német-magyar 
együttműködésről tartott előadást. Beszélt a 
magyarországi tudományok nyelvének ala
kulásáról is, a kezdeti latinról, majd a né
metről, végül a magyar természettudomá
nyos nyelv létrejöttéről. Kitért Liebig és 
Wöhler levelezésére. Levelezésük bepillan
tást enged azokba a gondokba, személyes 
ellentétekbe, amelyektől a nagy tudósok 
életútja sem mentes és amelyekkel Liebig 
életpályáján is gyakran találkozhatunk.

A kiállítás 33 tablója a tudományos ered
mények bemutatása mellett részletesen 
foglalkozott azokkal a kapcsolatokkal, 
amelyek Liebig és más országok tudósai, 
kutatói között kialakultak. Angol, francia 
és orosz kortárs tudósokkal és tanítványok
kal ismerkedhettünk meg ezáltal.

A kiállítást, amely a Magyar Vegyészeti 
Múzeumban rendezett első külföldi ván
dorkiállítás, a múzeum nyitvatartási idejé
ben 2001. október 31-ig látogathatták.

Próder István

A törvény adott iparágakban, így a vegy
iparban is 15 éves adómentességet adott 
azoknak a gyáraknak, amelyek a legkor
szerűbb technológiát alkalmazták, és új 
termékeket állítottak elő.

A következőkben néhány példát adunk 
arra, hogy a törvényt követően új gyárak 
alapítására és a meglévők korszerűsítésére 
került sor.

Az 1880-as évek elején Krayer Emil Bu
dapesten az Akácfa utcában alapított kis 
gyantafőző műhelyét fokozatosan fejlesz
tette, amely alapja lett a későbbi Krayer- 
gyámak, a Budalakk egyik jogelődjének. 
Ugyancsak ebben az időszakban bővítették 
a termelést a fiumei Stabilimento di Prodot-

ESEMÉNYEK, TUDOMÁNYOS ÜLÉSEK, 
MEGEMLÉKEZÉSEK________________________

„Justus von Liebig: Minden kémia” vándorkiállítás a Magyar 
Vegyészeti Múzeumban

120 éve adták ki az első magyar ipartámogató törvényt
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ti Chimici Rt.-nél, ahol elsősorban kénsavat 
és szervetlen alapanyagokat állítottak elő.

1882-ben a zalatnai királyi fémkohónál 
megkezdték a szénkéneg gyártását. Ez az 
5-600 t/év kapacitású üzem az egész Mo
narchiában egyedül állított elő ebben az 
időben szénkéneget, amelynek nagy jelen
tősége volt a filoxéra elleni védekezésben.

1882-1883 között az Osztrák-Magyar 
Államvasúttársaság újmoldovai kénsav- 
gyárát bővítették új piritpörkölő kemencék 
építésével.

1882-ben a Magyar Általános Hitelbank 
a bécsi Creditanstalt-tal és a Rotschild-ház- 
zal Fiúméban létrehozta a Kőolajfinomító 
Gyár Rt.-t. A kormány az ipartámogató tör
vény nyújtotta kedvezményeken felül a 
gyárhoz vezető vasúti csatlakozást költség- 
mentesen készítette el.

1882-ben Schottola Ernő gumiáru keres
kedő megalapította az első jelentős hazai 
gumiüzemet, amely az 1890-es évektől 
Magyar Ruggyantaárugyár Rt. néven mű

ködött. Jogelődje volt a Taurus Gumiipari 
Rt.-nek.

1884-ben az Angol-Osztrák Bank finan
szírozásával vasutat építettek a szomolnoki 
pirít bányákhoz a nyersanyag gazdaságos 
kitermelésének biztosítására. Ugyanebben 
az évben Berg Adolf kőolaj-finomítót léte
sített, amely később részvénytársasággá 
alakult Budapesti Ásványolajgyár Rt. né
ven, valamint megalakult a Magyar Petró
leumfinomító Rt. Budapesten, amely 
hosszú ideig az ország legnagyobb finomí
tója volt.

A Hutter-féle szappangyárat (a Caola 
egyik jogelődjét) 1883-1888 között folya
matosan fejlesztették.

A példákat hosszan lehetne még sorolni, 
különösen azért, mert az első ipartámogató 
törvényt még három másik követte, ame
lyek tovább bővítették a kedvezmények 
körét, illetve az első 15 év kedvezményeit 
meghosszabbították. Egyre több vegyipari 
cég, üzem jött létre, növekedtek mind a

A vegyészmérnök, az informatika és a XXI. század
(Budapest, 2001. június 13.)

A  CAPE-21 EUREKA projekt keretében jú
nius 13-án került sor a tervező irodák, az 
egyetemek és a vegyipari cégek szakembe
reinek összejövetelére és eszmecseréjére ar
ról, hogy milyen kihívások elé néz a vegy
ipar az elkövetkező években, és mit kell ten
ni a versenyképesség biztosítására.1

Az ankétot Koncz Pál (OM) előadása nyi
totta meg, aki ismertette az EUREKA prog
ram lényegét, mechanizmusát és lehetősége
it a nemzetközi K+F együttműködésben.

A következő előadást Tony Perris (Nagy 
Britannia), a CAPE-21 projekt koordináto
ra tartotta, „Background, Organization, 
Goals and the Way Ahead” címmel. A 
CAPE-21 projekt célja széleskörű európai 
kutatási-fejlesztési együttműködés kialakí
tása a vegyipar és a rokoniparok területén, 
felölelve a tervezést, a megvalósítást és az 
üzemeltetést, vagyis egy üzem, illetve egy 
termék teljes életciklusát. A meglévő -  és a 
kereskedelemben beszerezhető -  progra
mok ennek a feladatnak csak részterületeit 
ölelik fel. Ezért van szükség intenzív kuta
tómunkára, gyökeresen új módszerek ki
dolgozására és a meglévő eszközök integ
rálására. Az utóbbi időben előtérbe kerül
tek a biztonság, a környezetvédelem és az 
egészség megőrzésének szempontjai, ame
lyeket ugyancsak figyelembe kell venni az 
új módszerek és eszközök kialakításánál. 
Tony Perris előadása jól mutatta be mind
ezeket a szempontokat.

A következő előadások e problémakör egy- 
egy részterületét világították meg. Horváth

' Az előadásokat, pontos címmel, társszerzőkkel 
a cikk végén soroljuk fel.

Géza (VE) ismertette a Veszprémben az Ok
tatási Minisztérium és ipari vállalatok anyagi 
kooperációjával létesülő kutatóközpont alap
vető törekvéseit. Ezeket áthatja a környezet
védelem, nemcsak a termékek, hanem a gyár
tásnál felhasznált egyéb anyagok vonatkozá
sában is, ideértve a hulladékok újrahasznosí
tását vagy lebomlását és az energiafelhaszná
lás minimalizálását. Ugyancsak a vizsgált té
mák közé tartozik a minőségbiztosítás, az au
tomatizálás és a biztonságtechnika.

A gyártmány teljes életciklusának első fá
zisa a laboratóriumi kísérletektől az üzem
szerű termelés megindulásáig tart. Erről két 
előadás szólt. Vigh László (Tecnimont Bu
dapest) a polipropilén gyártás fejlődésének 
tükrében mutatta meg a nagyipari méretben, 
folyamatos technológiával gyártott termék 
fejlesztésének állomásait. Bartha Ferenc 
(EGIS) ezzel szemben a szintetikus gyógy
szer hatóanyagok gyártásának méretnövelé
si fázisairól beszélt. Azt elemezte, hogy mi
lyen problémákat kell megoldani, amíg a la
boratóriumi kísérletektől a tízszeres (nagy
laboratóriumi) és százszoros (kísérleti üze
mi) gyártásokon keresztül el lehet jutni a 
termelő üzemi méretig.

A tervezés témakörével két előadás fog
lalkozott. Rév Endre (BME) az első fázis
ról, a folyamatszintézis helyzetéről és pers
pektíváiról beszélt, míg Arányi László 
(Olajterv) a tervezőirodai munka informa
tikai vonatkozásait ismertette.

Végül Lakatos Béla (VE) előadása olyan 
területről szólt, amelyet a kutatásban és a 
tervezésben eddig kissé elhanyagoltak, ne
vezetesen a szemcse-fluidum rendszerek
ről. Ezeket a rendszereket ugyanis nem le-
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magyar, mind a külföldi tőkebefektetések. 
A technológiai fejlődés alapot teremtett az 
I. világháborúig tartó további növekedés
hez. Vegyiparunk akkorra sokoldalúvá 
vált, szinte valamennyi fontosabb ágazata 
létezett. A világháború után teljesen új ala
pokon kellett az újabb fejlesztéseket elindí
tani.

Az első ipartámogató törvény időszakát 
tanulmányozva meglepően sok hasonlósá
got találunk a 120 évvel ezelőtti állapotok, 
valamint a XX. század utolsó évtizede, sőt 
napjaink körülményei között.

Az oktatás hangsúlyozása, a hitellehető
ségek, a külföldi tőke részvétele, a fejlesz
tések támogatása eltérő technológiai felté
telek között, de mindkét időszakban hason
ló. Talán ezért sem érdektelen, hogy visz- 
szatekintve végiggondoljuk elődeink tö
rekvéseit, megértsük céljaikat. Eredmé
nyeikből pedig hasznosítható tapasztalato
kat is nyerhetünk.

Próder István

hét a klasszikus állapotjellemzőkkel leírni. 
A modern számítástechnikai eszközök 
azonban egyre inkább képesek a bonyolult 
többfázisú rendszerek kielégítő leírására, 
amelyek azután prediktív jelleggel hasz
nálhatók a tervezésben.

E száraznak tűnő felsorolás után engedtes
sék meg egy kissé szubjektív értékelés. A ve
gyi és rokonipari technológiák matematikai 
modellezése és az ezen alapuló számítógépi 
programok kidolgozása az utóbbi negyven 
év munkájának gyümölcse. A „gyümölcs” 
helyett azonban hasonlatként inkább „gyü
mölcsös kosárra” kell gondolnunk, amelyből 
egyes gyümölcsök még hiányoznak, mások 
csak félérettek, de van már egynéhány érett, 
jól fogyasztható is. Ezek igazolják azt a vára
kozást, hogy megfelelő erőfeszítések árán a 
többi is be fog érni számunkra.

A problémát több szempontból lehet tár
gyalni. Egyrészt meg kell különböztetni a 
nagy tömegben folyamatosan gyártott termé
keket a szakaszos technológiák kisebb volu
menű termékeitől, amelyek viszont sokszor 
fajlagosan sokkal drágábbak, értékesebbek. 
Azután minden termék, minden kémiai reak
ció más. Másfajta problémákat vet fel, mások 
a kritikus pontjai. A legjobban a homogén fo
lyadék- és gázfázis fizikai és kémiai tulajdon
ságait tudjuk leírni. Sokkal nehezebb a több
fázisú, heterogén rendszerek modellezése, 
különösen, ha szilárd fázis is van jelen. Van
nak azután olyan gyártások is, amelyeket nem 
szoktunk a „vegyipar” címszó alá sorolni, de 
mivel a műveletek hasonlóak, a kidolgozott 
módszerek többé-kevésbé alkalmazhatók. 
Gondoljunk az élelmiszeripar egyes részeire, 
a papíriparra, szennyvíztisztításra stb.

Ettől független szempont, hogy új üzem 
technológiai tervezése során meg kell olda
ni a következő részfeladatokat:
-  az egyes műveleti egységek modellezése,
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-  a hozzá szükséges fizikai-kémiai tulaj
donságok számítása,

-  az egységek összekapcsolása, az egész 
üzem modellezése (flowsheeting),

-  a tervezendő technológia struktúrájának 
kialakítása (folyamatszintézis),

-  a megvalósítandó üzem szabályozása,
-  szakaszos technológiák esetén a termelés 

ütemezése.
Mindezek mellett a létesítménynek gazda
ságosnak, környezetbarátnak, megbízható
nak és biztonságosnak kell lennie, amit 
ugyancsak figyelembe kell venni a terve
zés és üzemeltetés minden pillanatában.

Nem soroljuk fel a -  néhol váratlanul fel
lépő -  matematikai nehézségeket. A számí
tástechnika oldaláról mindeddig súlyos prob
lémát jelentett, hogy sem a számítógépeknek 
a memóriája, sem a processzor sebessége 
nem volt elegendő ezekhez a feladatokhoz. 
Ezen csak az utóbbi években kezdünk úrrá 
lenni. A folyamatszintézis viszont olyan fel
adat, amelynek megoldásához elvileg is 
kompromisszum szükséges, mert az elvég
zendő számítások mennyisége a feladat mé
retével exponenciálisan növekszik. A számí
tástechnikai oldal másik nehézsége a felhasz
nálóbarát környezet kialakítása, a grafikus 
megjelenítés, a kényelmes adatmegadás, az

egyszerű adatmódosítás lehetősége, a doku
mentáció, az eredmények prezentálása.

Meg egy utolsó szempont: mindezek az 
ismeretek nincsenek és nem is lehetnek meg 
egyetlen emberben, akármilyen okos is. Ak
kor pedig az ismereteket, módszereket, esz
közöket el kell terjeszteni, és külön feladat, 
hogy az új nemzedék az egyetemi képzés so
rán egyrészt megszerezze a meglévő tudást, 
másrészt alkalmas legyen a saját kutatásra és 
a jövendő eredményeinek befogadására.

Hát ezért nincs ez a tudomány -  negyven 
év erőfeszítései ellenére -  meg „készen”, 
ezért igényel sok-sok kutatómunkát a XXI. 
században is. Ezért van szükség európai 
méretű összehangolt kutatásokra.

Ami az ankétot illeti, a kollégák előadá
saiban valamennyi szempont szóba jött, 
méghozzá igen magas színvonalon. Én leg
alábbis úgy éreztem, hogy minden pillanat
ban gazdagodtam tudásban. Aki nem volt 
ott, sajnálhatja!

Az elhangzott előadások:

Szerzőik) Előadáscím:
Koncz Pál (OM) Az EUREKA program

Tonv Perris ÍCAPE-21 Consultant) Background. Organisation. Goals and the Wav Ahead

Szikszay Gábor -  Vigh László -  
Modla Gábor (Tecnimont Bp.) A laboratóriumi kísérlettől az üzemi megvalósításig

Bartha Ferenc (EGIS) A laboratóriumi recepttől a BPC gyártásig

Horváth Géza -  Szeifert Ferenc -  
Bartha László (VE)

Együttműködés vegyipari kutatásokban

Arányi László -  Balog György -  
Gulyás Ferenc -  Méry Sándor (Olajterv)

Informatika a műszaki tervezésben és ipari infor
matikai rendszerek

Lakatos Béla (VE) Szemcse-fluidum rendszerek modellezése és tervezése

Rév Endre -  Mizsey Péter -  Fonyó Zsolt (BME) A folyamatszintézis helyzete és perspektívái

Jedlovszky Pál

Az E rd é ly i M a g y a r M ű s z a k i T u d o m á n y o s  T á rs a s á g  - E M T  Kémia Szakosztálya, immár VII. alkalommal, ezúttal F é lix fü rd ő n  szervezi meg a 
V e g y é s z k o n fe re n c iá t, mely a külföldi és belföldi szakemberek rangos szakmai találkozója.
A rendezvény időpontja, helyszíne: 2 0 0 1 . n o v e m b e r  1 6 -1 8 ., F é lix fü rd ő  ( B i i l e  F é lix ), H o te l C r i° a n a

A  k o n f e r e n c i a  t e r v e z e t t  p r o g r a m j a :

n o v e m b e r  1 6 ., p é n te k : n o v e m b e r  18 ., v a s á rn a p :
délután érkezés, elszállásolás délelőtt kirándulás:

n o v e m b e r  1 7 ., s z o m b a t: Nagyvárad nevezetességeinek megtekintése
délelőtt plenáris előadások vagy szabadprogram: fürdőzés
délután szekcióelőadások, poszterbemutatók, a szálló termálvizű medencéjében
kiállítások, este állófogadás ebéd után hazautazás

T e rv e z e tt  s z e k c ió k : • alkalmazott kémia • környezetvédelem
• analitikai kémia • oktatás-módszertan
• biokémia • szerves kémia
• fizikai kémia
• kombinatorikus kémia

• szervetlen kémia

A konferencia szakmai szervezőbizottságának elnöke dr. M a ják  Kornélia, szervezési kérdésekkel forduljanak Gaál Tünde programvezetőhöz az 
EMT kolozsvári teiefonszámain: +40-64-190825.194042. valamint az emtOemt.ro e-mail címen.

Pályázat
AIUPAC (Kémia és Alkalmazott Kémia Nemzetközi Egyesülete) meghirdette a Fiatal vegyészek 

2002. évi IUPAC-díját, amelyet a pályájuk kezdetén álló tehetséges fiatal kutató vegyészek számára alapított.
A díjat az általános kémiai tudományok terén készült, ezer szavas dolgozatban bemutatott 

legkiválóbb Ph.D. tézis benyújtójának ítélik oda. A nyertes jutalma 1 000 USD, utazás a IUPAC 2003. augusztusi 
ottawai kongresszusára és poszter bemutatása a kongresszuson. A jelentkezési határidő 

2002. február 1. További információ (és jelentkezési lap) a www.inpac.org/news/prize.html web oldalról kapható.
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MKE HÍREK

Egyesületi vezetők akadémiai székfoglalói

Az MTA Dísztermében 2001. szeptember adóülésén tartotta székfoglalóját Kálmán 
18-án a Kémiai Tudományok osztálya elő- Alajos, az MTA rendes tagja és Egyesüle-

BESZÁMOLÓ RENDEZVÉNYEKRŐL
A Hőgyes előadó délutánok keretében az emberi genom 
témakörében tartott előadássorozat
(Budapest, 2001. június 19.)

Nyitóelőadás

A nyitóelőadást Hollósi Miklós (ELTE Szer
ves Kémiai Tanszék) tartotta. Kémikusként 
arra vállalkozott, hogy röviden vázolja a nuk- 
leinsavkémia és molekuláris biológia kiala
kulását. A történet 1869-ben kezdődött, ami
kor Miescher gennysejtek magvából savanyú 
jellegű, híg lúgban oldódó, foszfortartalmú 
anyagot izolált, amelyet nuclein-nek nevezett 
el. Ahogy a fehéijék szerkezetvizsgálata so
rán, itt is kezdettől fogva szükség volt a ké
mikusok és biológusok együttműködésére, 
hiszen a természetes eredetű minták kezelése 
biológiai ismereteket igényelt. Hamar megje
lentek az enzimek is (foszfatázok stb.), ezek
ből a későbbiek során a nukleinsavkutatás 
igazi sztárjai lettek. A szerkezetvizsgálat és 
szintézis területén Emil Fischer, a szerves ké
mia egyik legnagyobb egyénisége végzett út
törő munkát. Helferich társaságában ő dol
gozta ki az első nukleozid szintézist (1917). 
Ókét Levene, Chargaff, Todd, Carier, Cohn 
és Khorana követték. Todd és munkatársai ír
ták le a természetes ribonukleozidok, vala
mint a nukleozid-foszfátok (nukleotidok) el
ső szintézisét (1947). A Chargaff-szabá- 
lyokra, valamint Franklin és Wilkins DNS 
rostokon végzett röntgenkrisztallográfiai 
vizsgálataira támaszkodva Watson és Crick 
levezették a DNS kettős hélix szerkezetét, 
feltárva ezzel a replikáció mechanizmusát is.

A genetika Nageli munkásságával kezdő
dött, aki elsőként írta le a kromoszómákat 
(1842). Húsz évvel később Mendel megfo
galmazta az öröklődés szabályát. A kromo
szómákat és Mendel munkásságát közel 40 
évig figyelemre sem méltatták. A kromo
szómaelmélet kidolgozása Sutton nevéhez 
fűződik (1902), a kromoszómák öröklésben 
betöltött alapvető szerepének felismeréséért 
Morgan 1933-ban részesült Nobel-díjban. 
De több mint tíz évnek kellett eltelnie addig, 
amíg általánosan elfogadottá vált, hogy a 
genetikai információt nem a fehérje, hanem 
a DNS hordozza. Végül a baktérium- és fág- 
genetika megnyitotta az utat a molekuláris 
genetika kialakulása előtt.
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Az előadó röviden összefoglalta a DNS 
szerkezeti szintjeit a kettős hélixtől egészen a 
kromoszómákig. Kitért a molekuláris geneti
ka többnyire angol eredetű szakkifejezéseire 
is -  ezek magyar megfelelői vagy nem létez
nek, vagy nem terjedtek még el. [A részletek 
iránt érdeklődőknek a szerzők ajánlják Bálint 
Miklós: Molekuláris Biológia (I-E. kötet, Mű
szaki Könyvkiadó, Budapest, 2000) című 
könyvét, valamint Hollósi Miklósnak: a Ma
gyar Kémikusok Lapja 2001/3 számában 
megjelent „A humán genom-kémikus szem
mel” c. cikkét]. Vázolta a genomkutatás 
elválasztástechnikai és enzimológiai módsze
reit. A nukleinsav-szekvenálás és a géntech
nológia legfontosabb eszközei a restrikciós 
enzimek, amelyek specifikus, úgynevezett 
palindróm szekvenciákat hasítanak. (A palin- 
dróma azt jelenti, hogy egy szó vagy mondat 
elölről és hátulról olvasva azonos.) A restrik
ciós enzimeket elsősorban prokarióták „hasz
nálják” idegen eredetű DNS lebontására. Az 
ismert képviselők száma több száz. A restrik
ciós enzimek úgy hasítják az óriási DNS mo
lekulákat, hogy a restrikciós fragmensek jel
legzetes ujjlenyomatot alkotnak. Különböző 
restrikciós enzimeket alkalmazva, az átfedő 
fragmensek lehetővé teszik a hosszú DNS 
láncok egyértelmű felépítését. A restrikciós 
enzimek felfedezéséért Arber, Smith és 
Nathans részesült Nobel-díjban (1978). Ami 
talán még fontosabb: az elvágott láncok a 
DNS ligázok segítségével újra egyesíthetők. 
így a két enzim együttes alkalmazása lehető
séget teremt a gének „szabására-varrására”, 
sőt mi több, új tetszőleges DNS szakaszok 
összeépítésére, azaz rekombináns DNS előál
lítására is.

A másik csodálatos, az ember szolgálatá
ba állított enzim a Taq DNS polimeráz. Ez az 
enzim a hőforrásokban élő baktériumból, a 
Thermus aquaticus-ból származik és 72°C 
az optimális működési hőmérséklete, de ki
bírja a 95°C-ot is. A Taq polimeráz a 
polimeráz láncreakció (PCR) kulcsenzime. 
Ezzel a módszerrel egyetlen DNS molekulá
ból 109 másolat készíthető el kevesebb mint 
egy óra alatt. A PCR módszer kifejlesztőjét,

tünk elnöke „Kristály architektúra: szuper
molekuláris szerveződések szépségei” és 
Sohár Pál, az MTA levelező tagja, Egyesü
letünk korábbi alelnöke, jelenleg az Etikai 
Bizottság elnöke „Szerkezetvadászat 
spektroszkópiával a molekula-rengeteg
ben” címmel.

Mullis-1 is Nobel-díjjal tüntették ki (1993).
A géntechnológiában kezdettől fogva fon

tos szerep jutott a kémiának. Van azonban 
két terület, ahol a kémikusok látványos ered
ményeket értek el, döntő mértékben felgyor
sítva a kutatásokat. Az egyik a DNS bázis- 
sorrendjének meghatározása (szekvenálás). 
Számos hatékony eljárás ismeretes, a leg
szellemesebb és manapság szinte kizáróla
gosan használatos a Sanger által kifejlesztett 
didezoxi (vagy lánc terminációs) módszer. 
Érdekessége az, hogy nem lépésenkénti le
bontáson, hanem az enzimkatalizált DNS 
szintézis irányított megszakításán alapul. 
Nem véletlen, hogy didezoxi módszer felfe
dezéséért Sanger 1980-ban megkapta a má
sodik kémiai Nobel-díját is (az elsőt a fehér
jék, elsősorban az inzulin szerkezetvizsgála
táért ítélték oda neki 1958-ban).

A kémia másik nélkülözhetetlen hozzájá
rulása a szilárdfázisú oligonukleotid szintézis. 
Az alapok már adva voltak, hiszen a szilárd
fázisú peptidszintézis megvalósításáért Mer- 
rifield már Nobel-díjban részesült (1984). Az 
oligonukleotidok peptidektől különböző ké
miai tulajdonságai miatt természetesen más 
hordozót és védőcsoportokat kellett választa
ni. Egy ciklus 10 percig tart és 98%-os ho
zammal hosszabbítja meg az oligonukleotid 
láncot. A módszer 100 nukleotid méretű 
„oligok” előállítását is lehetővé teszi, radio
aktív izotóppal jelölt formában is.

Berg (Nobel-díj, 1980), Boyer és Cohen 
(Nobel-díj, 1985) úttörő munkássága a 70- 
es évek elején a rekombináns DNS techno
lógia kifejlesztéséhez vezetett.

A nyitóelőadást a humán genom vizsgá
latának felvázolása zárta. Az előadó kitért 
a genomkutatás gyakorlati vonatkozásaira 
és hasznára is. Foglalkozott a rekombináns 
DNS technológia (géntechnológia) orvos
diagnosztikai, régészeti, őslénytani alkal
mazási területeivel, valamint a felmerült 
számos új kérdéssel és problémával. Hang
súlyozta, hogy a humán genom meghódítá
sa csak az első lépés, ami most következik, 
az a funkcionális genomika és a proteo- 
makutatás, az élettudományok területén 
ezektől remélhető az igazi áttörés.

A humán genom meghódítása

Nyitray László (ELTE, Biokémiai Tanszék) 
-  a rekombináns DNS technikák aktív fel
használója -  bevezette a hallgatóságot a
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genomkutatás műhelytitkaiba. A videopro- 
jektor alkalmazásával segített, jól felépített 
előadásból megismerkedtünk a genomku
tatás személyi, szervezeti és technikai előz
ményeivel. Mint ismeretes, a Humán 
Genom Project (HGP) 1990-ben indult be 
J. Watson irányításával, akitől a vezetést 
később F. Collins vette át. 1998-ban „szállt 
ringbe” a Céléra Genomics, J.C. Venter 
vállalkozása, amely mögött erős műszer- és 
számítógépipari háttér állt. A munka sikerét 
a Sanger-féle didezoxi módszeren alapuló 
automata fluoreszcens szekvenátorok meg
jelenése biztosította. A kapilláris eiektro- 
forézisen alapuló legmodernebb szekvená
torok teljesítőképessége már >1 Mb/nap és 
a szekvenálás költsége mindössze 0,1 $/bp 
(Mb=megabázis, kb=kilobázis, bp=bázis- 
pár). Az adatok kiértékeléséhez nagytelje
sítményű számítógépekre, és a feldolgozást 
elősegítő új tudományág, a bioinformatika 
kialakulására is szükség volt. A könnyen 
kezelhető genomkönyvtárak előállítása cél
jából egyre hosszabb inszerteket tartalmazó 
kiónokat kellett előállítani. Jelenleg a mes
terséges kromoszómáknál tartunk, ilyen a 
YAC és a BAC (utóbbi 150 kb méretű szek
venciák klónozására is alkalmas).

Az emberi genom óriási méretű, 3,2-109 
bázispárból (3,2 Gb) épül fel. Célszerű 
volt kisebb genomú élőlények -  prokari- 
óták majd eukarióták -  genomjának felde
rítésével kezdeni a munkát. A HGP kon
zorcium klónról-klónra haladt, eredmé
nyeit folyamatosan közzétette. A Céléra a 
„shutgun” módszert alkalmazta. Nem tö
rődve a kromoszómákkal, a munkaigényes 
genetikai és fizikai térképezéssel, a teljes 
genomot apró darabokra tördelték és az in
formációk „összeillesztését” a számítógé
pekre bízták.

Örvendetes, hogy a munka sikerét a HGP 
és a Céléra 2000. június 26-án közösen je
lentették be, hangsúlyozva, hogy a humán 
genom („The Book of Life”) az emberiség 
közkincse. Ez a könyv izgalmas és egyben 
hátborzongató olvasmány. Megdöbbentő, 
hogy a 3,2 Gb méretű, 23 kromoszómára 
elkülönülő humán genom szekvenciájának 
néhány százaléka gén csupán. K fehérjegé
nek számát jelenleg 35 000-re becsülik (át
lagos hosszúságuk 30 kb), ismeretes -740 
RNS gén is. Az átírt DNS kb. 30%, a teljes 
genom kb. 1,5%-a információhordozó 
exon, az intronok a szerkesztés vagy vágás 
során (splicing) kihasadnak. 20%-ra becsü
lik az átírást szabályozó (pl. promóter) 
DNS láncszakaszok hosszát. Azonosítottak 
a genomban kb. 200 bakteriális eredetű 
gént is, de a legmegdöbbentőbb az, hogy a 
genom mintegy 50%-a -  jelenlegi ismerete
ink szerint funkcióval nem rendelkező -  is
métlődő (szemét vagy ,junk”) DNS.

A DNS által kódolt fehérjék teljes meny- 
nyisége a proteoma. A fehérjegének száma 
~35 000, míg az emberi fehérjék számát 
legalább 90 000-re becsülik. Ez azt jelenti, 
hogy különböző mechanizmusok révén (pl.

alternatív splicing) egy adott DNS sza
kaszból végeredményben több fehérje is 
lehet.

A genom és proteoma információtartal
mát adatbázisok rögzítik, ezek teszik lehe
tővé a különböző élőlények molekuláris 
genetikai összehasonlítását. (Jelenleg már 
több mint 50 prokarióta és 5 eukarióta élő
lény teljes genomját ismerjük.)

Kezünkben van tehát életünk könyve, de 
még messze vagyunk annak teljes megér
tésétől. A DNS kis töredékének ismerjük 
csak a szerepét, a fehérjék nagyobb részé
nek biológiai funkciója nem ismert. A 
funkcionális genomika és proteomika adja 
meg majd a választ a nagyszámú nyitott 
kérdésre. A következő szint a DNS és a fe
hérjék szerkezetének atomi felbontású is
merete. A fehérje térszerkezeti adatbankok 
több mint 20 000 fehérje röntgenkrisztal- 
lográfiai módszerrel meghatározott atomi 
koordinátáit őrzik, ez segít a fehérjék bio
lógiai funkciójának megismerésében. Ez
után következik a fehérjékből és nuklein- 
savakból vagy más makromolekulákból 
felépülő szupramolekuláris komplexek 
szerkezetének felderítése.

Az előadó beszélt saját géntechnológiai 
munkájáról is (a miozin nehéz lánc gén 
azonosítása).

Humán tripszinek vizsgálata

Szilágyi László (ELTE Biokémiai Tanszék) 
is a tanszéki kutatásokról számolt be. A hu
mán genom feltérképezése során került sor 
a 7. kromoszóma egy kb. 0,7 megabázis- 
pámyi szegmensének szekvenálására. Ezen 
a szakaszon a T sejt receptor (TCR) p-lán- 
cának a génje található. A variábilis gén
szegmensek két oldalán tandem dupliká- 
cióra utaló elrendeződésben nyolc trip- 
szinogén gént is találtak. E szakaszok több
sége inaktív, általában pszeudogén.

A cDNS szekvenciák alapján azonosítot
ták a T4 gént a humán kationos 
tripszinogénnel (humán tripszinogén 1) és 
a T8 gént a humán anionos tripszinogénnel 
(humán tripszinogén 2). Ez a két trip
szinogén elsősorban a pankreászban 
expresszálódik, nyomokban azonban szá
mos más szövetben is kimutatták. A humán 
tripszinogén 1 (T4) számos tumorban in
tenzíven kifejeződik.

További vizsgálatok során kiderült, hogy 
a 7. kromoszóma egy rövid szakasza, há
rom Vp génszakasz egy tripszinogén gén
nel együtt (T9) transzlokálódott a 9. kro
moszómára. Jelenlegi tudásunk szerint ez a 
genom átrendeződés csak az emberre jel
lemző, madarakban és emlősökben (egér) 
ez nem figyelhető meg. A főemlősökről 
nincs adatunk. A T9 gén aktív terméke 
azonosnak bizonyult a mezotripszinnel, a 
pankreászban kis mennyiségben 
expresszálódó inhibitor rezisztens tripszin- 
nel, valamint az agyban expresszálódó 
tripszin 4-gyel.

Agyi cDNS könyvtárak analízise alapján 
kiderült, hogy az agyban expresszálódó 
tripszinogén prekurzor (humán trip
szinogén 4) amino terminális szekvenciája 
teljesen más, mint a pankreatikus formáé. 
A pankreatikus forma konvencionális szig
nál szekvenciával kezdődik, ami a szekré
cióját teszi lehetővé. A tripszinogén 4 
amino terminális szekvenciája azonban 
nem felel meg a szignál szekvenciák általá
nos kritériumainak, a 28 tagú proszekven- 
cia nyolc ionos oldalláncot tartalmaz, sej
ten belüli lokalizációjáról jelenleg nincs 
adatunk.

A genomiális szekvenciaanalízisek kide
rítették, hogy az agyi preszekvencia a 9. 
kromoszómán a transzlokáció helyétől 
mintegy 55 kbp távolságra helyezkedik el. 
Ez a szekvencia valószínűleg alternatív 
splicing révén válik az agyban expresszált 
tripszinogén első exonjává.

Szilágyi László és munkatársai klónozták a 
humán tripszinogén IV génjét és kidolgoztak 
egy hatékony bakteriális expressziós rend
szert a fehétje nagy mennyiségben történő 
előállítására. A humán tripszin 4 enzimatikus 
aktivitása szintetikus amid és észter szubsz- 
trátokon mérve megegyezik a szarvasmarha 
illetve a patkány tripszinével, ugyanakkor a 
polipeptid jellegű tripszininhibitorok az előb
bieknél 4-6 nagyságrenddel gyengébben gá
tolják. A tripszinek szekvenciáját összeha
sonlítva felmerült az a gyanú, hogy a humán 
tripszin 4-nek ez a különleges tulajdonsága 
egyetlen mutáció eredménye. Az adatbázi
sokban található valamennyi tripszin szek
venciában, néhány kígyóméreg tripszintől el
tekintve, a 193-as pozíciót glicin foglalja el, 
míg a humán tripszin 4-ben (és az említett kí
gyóméreg tripszinekben is) ebben a pozíció
ban arginin található. Irányított mutagenezis 
kísérletekkel sikerült igazolni, hogy valóban 
az Argl93 okozza az inhibitor rezisztenciát. 
Meghatározták a humán tripszin 4 térszerke
zetét röntgenkrisztallográfiával és megállapí
tották, hogy az arginin oldallánca a tripszin 
molekula felszínén az S2’ szubsztrát-kötő he
lyen helyezkedik el, és ily-módon szfériku
sán és elektrosztatikusán gátolja az inhibitor 
molekulák kapcsolódását.

Az eredmények világosan mutatják, hogy 
egy ilyen, alapvetően biokémiai jellegű 
munkában is milyen nagy segítséget nyújt a 
DNS adatbázisokból nyerhető információ.

Az előadásokhoz többen is hozzászóltak 
(Tornász Jenő, Gráf László, Hermecz Ist
ván). E beszámoló szerzői úgy gondolják, 
hogy az előadóülés érdekes és hasznos 
volt. Rohanó korunkban mindenki tud -  el
sősorban a televízió, számítógép stb. jóvol
tából -  az informatika forradalmáról. Ke
vesen vannak azok, akikben tudatosodott 
az, hogy a humán genom megismerése ta
lán minden idők legjelentősebb és legna
gyobb haszonnal járó felfedezése.

Hollósi Miklós -  Nyitray László 
-  Szilágyi László
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44. Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés
(Baja, 2001. június 25-27.)

A Magyarországi Németek Általános Műve
lődési Központja adott otthont az atom- és 
molekulaspektroszkópia területén tevékeny
kedő hazai szakemberek évenként megren
dezésre kerülő fórumának. A vándorgyűlést 
az MKE Spektrokémiai Társasága szervezte, 
együttműködve az MKE Tömegspektromet- 
riai Társaságával, valamint az MTA Spekt
rokémiai Munkabizottságával és Környezeti 
Kémiai Bizottságával. A 112 hazai résztvevő 
mellett meghívott előadóként köszönthettük 
Gál Tibor docenst a nyitrai Konstantin 
Egyetemről, Halasi Tibor docenst az Újvi
déki Egyetem Kémiai Intézetéből és 
Szabadai Zoltán professzort a temesvári Or
vosi és Gyógyszerészeti Egyetemről. Örö
kös elnökünk, Török Tibor professzor emlé
kére 1999-ben a Spektrokémiai Társaság 
Török Tibor emlékérmet alapított, amelyet
2001-ben a vándorgyűlés keretében Mather- 
ny Miklós professzor, a kassai Műszaki 
Egyetem tanára vehetett át. Plenáris előadá
sában a spektrokémiai kiértékelő folyamatok 
kemometriai optimálásáról számolt be. A 
plenáris szekció másik előadója Kővágó Jó
zsef, az Alsó-Duna-völgyi Környezetvédel
mi Felügyelőség igazgatója volt, aki a Fel
ügyelőség tevékenységéről adott áttekintést, 
külön hangsúlyt helyezve a spektrokémiai 
módszerek alkalmazására.

Vegyészkonferencia 2001
(Hajdúszoboszló, június 27-29.)

Az évezred első vegyészkonferenciáját az 
MKE Szerves és Gyógyszerkémiai Szak
osztálya Hajdúszoboszlón rendezte meg. 
Az esemény lehetőséget biztosított a mint
egy 270 főnyi résztvevő számára, hogy a 
szintetikus és elméleti szerves kémia, a ter
mészetes szerves vegyületek, valamint a 
gyógyszerkémia területén az utóbbi időben 
elért eredményekről képet kaphasson, illet
ve véleményt cserélhessen. A háromnapos 
rendezvényen hét plenáris és huszonöt 
húszperces előadás hangzott el, valamint 
száz poszter került bemutatásra.

A konferenciát Mátyus Péter, a Szakosz
tály elnöke nyitotta meg. A konferencia 
résztvevőit Antus Sándor a Debreceni 
Egyetem, Sóvágó László, Hajdúszoboszló 
polgármestere a város nevében köszöntötte.

A kitűnő plenáris előadások révén néhány, 
nemzetközileg is méltán elismert hazai labo
ratórium korszerű gyógyszerkutatási pro
jektjével, továbbá érdekfeszítő és eredmé
nyes szintetikus és szerkezetkutatási munká
ival ismerkedhetett meg a hallgatóság. 
Medzihradszky Kálmán „Az opioid recepto
rok affinitási jelzése” című áttekintésében a 
metodikát is összefoglalta, s bemutatta az 
opioid receptorokhoz kötődő reaktív ligan- 
dumok kémiai szintézisét és az előállított ve
gyületek jellemző biológiai tulajdonságait.

A következőkben a vándorgyűlés két 
szekcióban folytatta munkáját. Az atom
spektroszkópiai szekcióban 38 előadás 
hangzott el, bemutatva az atomabszorpciós, 
az atomemissziós és a röntgenfluoreszcens 
spektrometria területén elért legújabb kuta
tási eredményeket. Többek között négy elő
adás foglalkozott a Tisza üledékmintáinak 
vizsgálati eredményeivel, számot adva a 
nehézfém szennyezők felszíni és mélység
beli eloszlásáról, valamint ezen szennyezők 
műveleti speciációjáról. Kiemelt jelentősé
gűek voltak az elemek kémiai formájának 
meghatározását célzó analitikai módszer
fejlesztések, amelyek különböző kapcsolt 
méréstechnikák (pl. folyadékkromatográf 
vagy kapillárelektroforézis és induktív csa
tolású plazma atomemissziós spektrométer) 
alkalmazását igénylik.

Új színfoltot jelentett az első hazai rá
diófrekvenciás glimm-kisülésű sugárfor
rással nyert analitikai eredmények bemuta
tása, akárcsak az EU 5. Kutatási Keret- 
programban résztvevők beszámolója, 
amely a speciációs analitikához szükséges 
hiteles anyagminták előállítását célozta.

A molekulaspektroszkópiai szekcióban 
15 előadó adott számot kísérleti munkájá
nak eredményéről. Vendégeink közül 
Szabadai Zoltán a „Hosszúéletű triplettál-

Az eredmények elvi és gyakorlati szempont
ból egyaránt jelentősek. Hermecz István elő
adása („Egy vasopressin 2 receptor antago- 
nista, az SR121463B kémiai és analitikai 
fejlesztése”) akár viselhette volna a „Ható
anyag kémiai fejlesztése az ezredfordulón” 
címet is, hiszen munkájuk szép példát jelent 
a fejlesztés mai igényeit kielégíteni képes 
szintetikus megoldásokra. Hollósi Miklós a 
modem szerkezetkutatás egyik izgalmas és 
hatékony területét mutatta be „Az exciton 
cirkuláris dikroizmus (ECD) módszer és al
kalmazási területei” című előadásában. Az 
ECD módszer a homokiralitás igazolására és 
az abszolút konfiguráció on-line meghatáro
zására való alkalmazhatóságát számos pél
dával illusztrálta. Szántay Csaba („Kalandos 
utazások ergot országban”) az értékes bioló
giai hatással rendelkező ergotalkaloidok 
alap vázának új, igen ötletes és hatékony 
szintézis-módszeréről számolt be.

Az ez évben 100 éves Richter Gedeon 
Vegyészeti Gyár Rt. legfontosabb kutatási 
eredményeit ismerhette meg a hallgatóság 
Ló'w Miklós számos érdekes és tanulságul 
szolgáló momentumot bemutató történeti 
áttekintéséből („A gyógyszerkutatás száz 
éve a Richter Gedeon Rt.-ben”): milyen 
úton és kik révén jutott el a gyár a mai kor
szerű gyógyszergyártásig.

lapotok lehetséges szerepe a retinsav foto- 
szenzibilizáló hatásában, valamint 
fotoizomerizációs folyamatában”, Halasi 
Tibor „Maleinsav származékok spektrosz
kópiai vizsgálata”, míg Gál Tibor „Az al
kálifémek oxid-klasztereinek azonosítása 
és relatív gyakoriságának meghatározása” 
címmel tartott előadást.

A műszerkiállításon 10 cég, a Bovimex 
Bt., a Foton Kft., a Greenlab Magyaror
szág Mérnöki Iroda Kft., a Hungaropaar 
Kft., a Jobin-Yvon, a Labsystem Kft., a Per
form Kft., a Pro-Var Műszerszervíz Kft., a 
Spektrolab Merkantil Kft. és a Testőr Bt. 
képviseltette magát. Termékbemutató elő
adások keretében a vándorgyűlés résztve
vői képet nyertek a Jobin-Yvon gyors kva
litatív és félkvantitatív vizsgálati módsze
reiről, a CEM új mikrohullámú feltáró be
rendezéseiről és a GBC most piacra jutta
tott TOF-ICP-MS rendszeréről. A LECO 
után az ausztrál GBC a második műszer- 
gyártó cég, amely az induktív csatolású 
plazma ionforrást egy repülési idő 
tömegspektrométerrel kapcsolta össze, le
hetővé téve a gyors tranziens jelek lehető 
legpontosabb mérését.

Összességében elmondható, hogy a ren
dezvény mind a szakmai viták, mind a 
szakmai kapcsolatok építése szempontjá
ból sikeres volt. A következő vándorgyűlés 
várhatóan Esztergomban, vagy Pápán ke
rül megrendezésre.

Záray Gyula

Lipták András az „Arabinogalaktánok 
epitópjainak szintézise. Védőcsoportok jelen
tősége a modem oligoszacharid-szin- 
téziseknél” című érdekfeszítő előadásában a 
korszerű szintetikus szénhidrát kémia egy 
fontos aspektusát illusztrálta az általuk kidol
gozott, komplex molekulák előállítására is 
eredményesen alkalmazható védőcsoport
technikával. Eredményeik jelentős szintetikus 
értékét mutatja, hogy a módszerek más típusú 
vegyületek esetében is számításba jönnek. A 
kiroptikai módszerek szerves kémiai alkal
mazására Antus Sándor az O-heterociklusok 
területéről vett további példákat mutatott. 
Előadása, felvillantva a terület számos szép
ségét, méltó folytatása annak a munkának, 
amelyet olyan kiváló elődök alapoztak meg, 
mint Günther Snatzke és Kajtár Márton.

A plenáris előadások mellett a rövid elő
adások révén is színvonalas munkákkal is
merkedhettünk meg. Különösen nagy érdek
lődést váltott ki -  a teljesség igénye nélkül, s 
az elhangzás sorrendje szerint - például 
Keglevich György, P. Sár Cecília, Petneházy 
Imre, Lázár István, Bölcskei Hedvig, Perczel 
András, Bozó Éva, Kocsis László előadása.

A poszterek „lépést tartottak” az orális 
előadásokkal: általában új és éltékes ered
ményeket mutattak be. A poszterverseny el
ső  díját kapta V. Schlovicskó Erika „Gyógy
szerhatóanyag polimorfiájának vizsgálata” 
című posztere, megosztott második díjban 
részesült Kálai Tamás „Nem-természetes
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paramágneses a-aminosavak” című mun
kája, valamint Szöllősi György 
„Enantioszelektív Michael-addíció cinkona 
alkaloidok jelenlétében” című posztere. A 
posztereket bíráló bizottság elnöke, Fülöp 
Ferenc a díjátadás alkalmával kiemelte, 
hogy a poszter-bemutató során két új, hasz
nos technikával is találkozhattunk. Egyes 
szerzők a teljes posztert kicsinyítve ki
nyomtatott, elvihető formában is rendelke

zésre bocsátották, sőt néhány poszter anya
ga az interneten is hozzáférhető. Remélhe
tőleg mindkét technika meghonosodik a jö
vő rendezvényeinken. A konferencia vala
mennyi előadásának és poszterének kivo
nata egyébként ez alkalommal is az Egye
sület által kiadott „Előadásösszefoglalók” 
című kötetben olvasható.

Kálmán Alajos, az Egyesület elnöke 
zárszavában hangsúlyozta, hogy szinteti

kus szerves kémiai kutatások nélkül a 
kémia más rokon területei sem működ
hetnek eredményesen. Felhívta a figyel
met arra is, hogy az elért eredményeket 
széles körű megismertetésük miatt publi
kálni is kell.

A résztvevők szinte egyöntetűen elége
dettek voltak a helyszínnel és a rendezéssel.

Wöljling János -  Mátyus Péter

Fischer János: Szív- és érrendszerre ható 
gyógyszeralapanyagok eljárásfejlesztése 
Domány György -  Nemes András: A 
Richter Gedeon Rt. kutató és fejlesztő te
vékenységének néhány eredménye a hete
rociklusos vegyületek körében

KÖVETKEZŐ SZÁMUNK TARTALMÁBÓL_______

Pillich Lajos: A Richter Gedeon Rt. száz éve Görög Sándor: Szemelvények a Richter 
Pillich Lajos: A szteroidok a Richter Gede- Gedeon Rt. analitikai kutatási eredményei- 
on Rt. száz éves történetében bői

HUNGAROCOAT 2001
N em zetközi Festék Konferencia és Kiállítás 

2001. november 28-30.
BUDAPEST -  M ŰCSARNO K

Tisztelt Lapolvasók!

Szokatlan a Magyar Kémikusok Lapjában bevezetőt írni egy olyan rendezvényhez, amely közvetlenül ipari szakem
bereket érint. Szokatlan azért, mert egyesületi életünket jellemzően a tudományos műhelyek, szakkollégiumok, 
egyetemi kutatóhelyek munkatársai irányítják, legyen szó konferencia szervezésről, lapszerkesztésről avagy valami
lyen oktatási kérdésről.

Szokatlan, bár Magyarországon természetes is lehetne, hiszen nem olyan népes a vegyész társadalom, hogy külön 
választhatná az alkalmazott kutatással, technológia fejlesztéssel, ipari megvalósításokkal foglalkozó vegyészeket és 
vegyészmérnököket az elméleti alapok szélesítésén dolgozó tudományos munkatársaktól.

A festékgyártás különleges szektora a vegyiparnak, de általában az iparágak között is kitüntetett helyet foglal el. 
Festéket ugyanis -  közhelyszerűen fogalmazva -  minden iparág, sőt minden lakos használ. Egy ország fejlettségét 
az egy főre eső festékfelhasználással is szokás jellemezni. A fejlettebb Európában ez a szám 16-20 kg/fő, Magyar- 
országon mindössze ennek a fele. A festékek jellemzése kémiai alkotói szerint rendkívül összetett feladat. Alapos 
szerves kémiai preparatív ismeretekre van szükség a különböző filmképző tulajdonságú szintetikus műgyanták elő
állítására. Szerteágazó ásványtani, szervetlen kémiai, kolloid-kémiai és színoptikai ismereteket igényel a megfelelő 
pigmentek és töltőanyagok kiválasztása, ahogyan a festékek Teológiai viselkedését befolyásoló adalékok (habzásgát- 
16-, ülepedésgátló-, terülésjavító-, nedvesítő- stb. hatású adalékok) is hosszas kísérletsorozat végén kerülnek az op
timális receptúrába. Vizsgálandó a különböző illékonyságú, eltérő oldó hatású, egészségre való ártalmasságát tekint
ve is szigorúan megkülönböztetendő oldószerek minősége, hogy csak a legfontosabb formulázási szempontokat em
lítsem.

A festékipar, a festékipari beszállítók, műgyanta gyártók, pigment és töltőanyag, adalék és oldószer forgalmazók, 
mérőműszerek, gyártóberendezések disztribútorai, korrózióvédelmi-felületvédelmi eljárások szakértői, fejlesztési is
meretek képviselői, több mint 80 cég vesz részt a Műcsarnok falai közt megrendezésre kerülő kiállításon. Ezzel 
egyidőben, immár harmadik alkalommal csalogatja szakmai vitára látogatóit a fejlesztés és ipari alkalmazás korsze
rű kérdéseit felvonultató nemzetközi konferencia.

Tisztelt Olvasó!

Legyen a vendégünk ezen a színes eseményen! Ha részletesebb információra van szüksége, látogassa meg web- 
oldalunkat: www.hungarocoat.hu.

Viszontlátásra novemberben a Műcsarnokban,
Bognár János

a Szervező Bizottság elnöke
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Tisztelt Partnereink!

norcö: Norco Hungária
Kereskedelmi KFT.

Várjuk Önöket a HungaroCoat 2001 kiállításon.
Keressék meg kiállításunkat, ahol az általunk képviselt cégek termékeit mutatjuk be:

Air Products 

Cray Valley 

DOW Chemicals 

Honeywell

epoxikeményítők

alkidgyanták

hidroxi-etilcellulóz, látex, diszperziós por 

AC különleges viaszok

S.N.C.Z. cinkfoszfátok

Az Ön kapcsolata: Norco Hungária Kereskedelmi Kft - Rácz György 
1075 Budapest, Wesselényi u. 28.
Tel: (06 1) 462 0085, fax: (06 1) 352 8538 
e-mail: norco.racz@axelero.hu

L áb .
QUALITEST LÁB.

Anyagvizsgálati és Környezetvédelmi Kft.
H-2401 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3. Pf. 110 

(25) 584 111 (25) 584 155 
E-mail: qtlab@Iab.dunaferr.hu

A QUALITEST LÁB. Kft. függetlenül és pártatlanul, vevőinek és partnereinek igényeit figyelembe véve az 
anyagvizsgálatok és környezetvédelmi vizsgálatok területén kínál szolgáltatásokat.
Ezen szolgáltatásokat minőségileg magas szinten, jól képzett, és nagy gyakorlati tapasztalattal rendelkező 
szakemberekkel, határidőre, a vevő teljes megelégedettségére törekedve végzi.
Laboratóriumaink az EN 45001 és ISO 17025 szabvány szerint akkreditáltak. Társaságunk rendelkezik az ISO 9001 szabvány 
szerinti minőségbiztosítási rendszerrel. Anyagvizsgálati tevékenységeink és minőségügyi rendszerünk 
támogatására korszerű informatikai háttér szolgál.

Anyagvizsgálati szolgáltatásaink:

> Kémiai anyagvizsgálatok
A hagyományos analitikai kémia módszerek mellett a legmodernebb 
spektrométerekkel és analizátorokkal vállaljuk szenek, kokszok 
fizikai, kémiai jellemzőinek, illetve nyersvasak, acélok, színesfémek 
és egyéb szervetlen anyagok kémiai összetételének meghatározását. 
Korszerű berendezéseinkkel különféle felületi rétegek, bevona
tok összetételének és mélységprofiljának meghatározását tudjuk 
elvégezni.

' Környezetvédelmi vizsgálatok
Az ipari környezetben előforduló szennyező források, szerves és 
szervetlen környezetszennyező anyagok, vizek, szennyvizek, isza
pok, talajok, veszélyes hulladékok vizsgálatát vállaljuk klasszikus és 
műszeres analitikai módszerekkel.

Mechanikai anyagvizsgálatok
A mechanikai vizsgálatokat a kor színvonalának megfelelő beren
dezésekkel végezzük. Vállaljuk szakítóvizsgálatok elvégzését külön
böző hőmérsékle-ten, „r” és „n” érték meghatározását nagy pon
tossággal, keménységméréseket Vickers, Rockwell, Brinell módszer 
szerint, ütő-, nyomó- és technológiai vizsgálatok elvégzését.

Roncsolásmentes anyagvizsgálatok
A roncsolásmentes vizsgálatokat az MSZ EN 473 számú szabvány 
előírásai szerint minősített személyzettel bármely kívánt helyszínen 
vagy laboratóriumainkban végezzük. Vállaljuk ultrahangos, radio
gráfiai és folyadékbehatolószeres vizsgálatok, potenciálszondás 
repedésmélységmérések, mágneses repedésvizsgálatok és tartály
vizsgálatok elvégzését.
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AKZO NOBEL

Transportation Coatings
Európai és Japán szakmai háttérrel, több mint 
10 éve látjuk el kiváló minőségű bevonati 
rendszerekkel a magyarországi

-  személygépkocsi
-  autóbusz
-  teherautó
-  vasúti személy- és tehervagonokat
gyártó vállalatokat.

Specialty Coatings
s
Évtizedek óta bevonatrendszerekkel látja el a

-  gépipart, mezőgépipart
-  tetőfedőelem-gyártókat (betoncserép, pala)
-  tükörgyártókat
-  háztartási készülékgyártókat
-  acélszerkezet-gyártókat.

A felhasználók köre az utóbbi években bővült a 
számítástechnikai és elektronikai ipar jelentő
sebb résztvevőivel ( IBM, HP, Philips).

Az ISO 9001 és ISO 14000 tanúsítványok birtokában teljes körű 
beszállítási és szerviztevékenységet, valamint alkalmazástechnikai 

tanácsadást és felügyeletet biztosítunk vevőinknek.

AKZO-NOBEL Coatings Festékgyártó és Kereskedelmi Rt. 
Transportation & Specialty Coatings

3581 Tiszaújváros, Postafíók 135. • Titkárság telefon: (49) 544 232. Fax: (49) 544 248 •
Értékesítők telelőn: (49) 544 239, 544 240, 544 241 Fax: (49) 544 248 • Kutatás+fejlesztés: (49) 544 235 Fax: (49) 544 248
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éves fennállását 
ünnepli 2001-ben 

a Richter Gedeon Rt. Magyar- 
ország legnagyobb és legjelentősebb 
gyógyszervállalatát 1901-ben alapí
totta Richter Gedeon a ma is 
működő Sas Patikában, aki ezzel 
nemcsak a cég, hanem a magyar 
gyógyszeripar alapjait is megte
remtette. Az elmúlt évszázad során 
jelentős eredményeket értünk el, 
habár a történelem viharai komoly 
kihívások elé állították társasá
gunkat. Az ezredfordulóra kollé
gáinknak köszönhetően sikerült 
innovatív, kutatás-fejlesztésre kon
centráló, piacorientált vállalatot 
létrehoznunk.

C oljainkban a Richter Gedeon 
Rt. mintegy százféle gyógyszert

állít elő. Termékeink között ki
emelt szerepük van a központi 
idegrendszerre ható, a szív- és 
érrendszeri, az emésztőrendszeri 
készítményeknek, valamint az 
orális fogamzásgátlók fejlesz
tésének és gyártásának. Kutatási 
és fejlesztési tevékenységünk kö
zéppontjában immáron száz éve 
az Innováció és az Innovatív 
ember áll. Az elmúlt 50 évben tíz 
saját felfedezésű, eredeti gyógy
szert hoztunk forgalomba, és a 
hazai gyártók közül a Richter 
Gedeon Rt. fordítja a legtöbbet 
kutatás-fejlesztésre.

O ü  Richter Gedeon Rt. a kelet
európai gyártók közül egyedül
álló, öt kontinensre kiterjedd 
piaci hálózattal bír: 30 ország

ban, összesen négy gyártóhellyel, 
30 képviseleti irodával, valamint 
14 kereskedelmi leányvállalattal 
és nagykereskedelmi vállalattal 
rendelkezik. Mindez lehetővé 
teszi, hogy Kelet-Közép-Euró- 
pában és a FÁK térségben tár
saságunk regionális multinacio
nális szerepe tovább erősödjék. 
Csúcsminőségű termékeink jó
voltából az Európai Unió, az 
Egyesült Államok és Japán pia
cain is egyre növekvő mértékben 
vagyunk jelen.

C^iem elten fontos feladatunk
nak tekintjük, hogy a magyar la
kosság számára a terápiában 
korszerű, ugyanakkor kedvezd 
árú gyógyszereket kínáljunk. 
Kutatási és fejlesztési tevékeny

R i c h t e r  G e d e o n  r t .
2001 entmárimni ét'

ségünk során igyekszünk a ma
gyar tudományos élet repre
zentánsait minél intenzívebben 
bevonni munkánkba, önnek is 
köszönhetjük, hogy társaságunk 
1997 óta piacvezető Magyar- 
országon. Cégünk 1994-es tőzsdei 
bevezetése óta folyamatosan érzi 
részvényesei támogatását is, akik
nek túlnyomó többsége pénzügyi 
befektető.

(5&rekvésünk továbbra is a jövő 
egészségesebb emberének szol
gálata, ezért a Richter Gedeon Rt. 
különösen nagy hangsúlyt fektet az 
egészségügy és az oktatás támoga
tására, hiszen célunk: az emberi 
élet minőségének Javítása.
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magyar kémikusok lapja
56. ÉVFOLYAM. 12, SZÁM , D ECEM BER

100 éves Richter Rt., 100 éves innováció, 100 éves vegyipari 
kultúra
Interjú Bogsch Erik vezérigazgatóval

Vezérigazgató Úr! M ire az interjú lapunkban m egjele
nik, nem sok lesz hátra a Richter Gedeon Rt. centenári
umi évéből. Száz év fo lyam atos és töretlen fennállást és 
fe jlődést nem sok m agyar vállalat tudhat maga mögött, 
különösen nem olyan fia ta l szakterületen, m int a gyógy
szeripar, vegyipar. Most, hogy az ünnepnapokat a „bé
kés" hétköznapok váltották fel, de tart még a 2001. cen
tenáriumi év, m iként tekint vissza rá?

A centenáriumi év rendezvényeinek m egszervezése évek
kel ezelőtt elkezdődött, rengeteg energiát fektettünk bele, 
de úgy gondolom, megérte. Ezt igazolják az ünnepsége
ken -  a M agyar Állami Operaházban és a Nemzeti Galé
riában m egrendezett gálaesten és a M agyar Tudományos 
Akadémián tartott tudományos ülésen -  résztvevők elis
m erő szavai, a hazai és külföldi partnereink gratuláló le
velei is. Rendezvényeink segítségével a méltó m egem lé
kezés mellett orvos-, gyógyszerész-partnereink, felügye
leti szerveink, valamint a magyar lakosság és a Richter Rt. 
kapcsolatát kívántuk erősíteni. N em  túlzás azt mondani, 
hogy ünnepségsorozatunk minden várakozást felülmúlóan 
sikeres volt, és erre büszkék vagyunk.

Ez az év az Ön számára is elismerést hozott, Széchenyi- 
díjjal tüntették ki, amelyhez ezúton is gratulálunk!

Köszönöm. Úgy tartom, hogy a díj a 100 éves Richter Ge
deon Rt.-nek szól, azoknak a munkatársaknak, akik rendkí
vül sokat tettek annak érdekében, hogy túlélje a cég a múlt 
évszázad viszontagságait, a két világháborút, az államosí
tást és az azt követő zűrös periódust. Az elmúlt időszakban 
mindent megtettünk azért, hogy megfeleljünk a XXI. szá
zad kihívásainak. Nagyszerű csapat dolgozik a cégnél. Na
gyon büszke vagyok, hogy olyan kollégákkal működhetek 
együtt, akik emberileg is nagyszerűek, szakmailag pedig 
megfelelnek a legmagasabb nemzetközi elvárásoknak.

A jubileum i ünnepségek országos érdeklődésű és érde
keltségű eseményeiről a M agyar Kémikusok Lapja is be
számolt [M K L 56 , 345 (2001)], s azokra jelentőségüknél 
fogva többször is visszatértünk [M KL 56, 387 (2001)]. 
Úgy értesültünk, hogy ezen ünnepélyeken kívül a válla
latnál több széleskörű rendezvényre is sor került, a kol
lektíva bevonásával. Hallhatnánk erről részleteket?

Természetesen a gálaestekre a richteres kollégák közül is 
jónéhányan kaptak meghívást. Kifejezetten a dolgozók
nak és hozzátartozóiknak rendeztük meg a családi napot, 
amely a gazdag program kínálatnak is köszönhetően óriási
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töm eget vonzott, hiszen csaknem  nyolc és fél ezren vettek 
részt. A m unkatársak visszajelzései és személyes tapaszta
lataim  alapján m ondhatom, rendkívül jó l sikerült. Em el
lett számos, a centenárium hoz kötődő esem ényt bonyolí
tottunk le az év során.

Ünnepséget tartottunk, és Richter Gedeon-emléklappal 
tüntettük ki azokat a vállalati vezetőket, kollégákat, akik 
munkásságukkal jelentősen hozzájárultak a cég fennm ara
dásához, fejlődéséhez. Társaságunk vendégül látott peda
gógusokat, egyetemi docenseket, a felnőtt képzésben dol
gozó szaktekintélyeket, nyelviskolai képviselőket, hogy 
köszönetét nyilvánítsunk nekik az oktatás, a nevelés, a 
képzés és továbbképzés területén a R ichter Gedeon Rt. ér
dekében kifejtett tevékenységükért.

Orvosegyetemi városokban -  Pécsett, Budapesten, Sze
geden és Debrecenben -  orvosok, gyógyszerészek szám á
ra, valamint Dorogi Fióktelepünk szervezésében Eszter
gomban műszaki és technológus szakem berek számára 
rendeztünk tudományos ülést, am elyeken a szakma hazai 
kiválóságai tartottak színvonalas, nagy érdeklődésre szá
mot tartó előadásokat.

Fontos számunkra, hogy m egvásárolhattuk az Üllői úti 
ingatlant, am elyben a Sas Patika működött, ezzel is adóz
va az alapító em léke előtt. A Sas Patika volt az a tudom á
nyos műhely, ahol a gyáralapító Richter Gedeonnak kö
szönhetően a gyár és a magyar gyógyszeripar története el
kezdődött. A patikát helyreállíttattuk eredeti állapotába, s 
újra megnyílt a lakosság számára.

Szintén a centenárium alkalmából hoztuk létre részvény- 
társaságunk 1 0 0  éves történetét és jelenét bemutató, az or
szágban egyedülálló gyógyszeripar-történeti kiállításun
kat, a Richter M úzeumot. Ezen kívül a 100 éves évfordu
lót cégtörténeti m onográfia és egyéb kiadványok mellett 
centenáriumi emlékérem, kisplasztika, film is köszöntik.

Rendezvényeik kitűntek m agas színvonalukkal, nagyvo
nalúságukkal, és m indenképpen a je les alkalomhoz illők 
voltak. Öröm volt azokon a részvétel, a külső  szem lélő  is 
örömét lelte az ünnepségekben.

Igyekeztünk vendégeink szám ára cégünkre jellem ző képet 
form álni. Azt gondolom , rendezvényeink nem zetközi 
színvonalúak, ugyanakkor mértéktartóak, mégis richtere- 
sek voltak.

A centenáriumi ünnepségeken többször azt nyilatkozta, 
hogy a siker egyik tényezője az, hogy a Richter Gedeon
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Rt. -  a m agyar gyógyszeriparban egyedülállóan -  meg 
tudta őrizni függetlenségét. A függetlenség nem befolyá- 
solja-e kedvezőtlenül az innováció sikerességét, hiszen a 
világgazdaságban végbement nagym értékű koncentrá
ciónak legjelentősebb mozgatórugója az originális ve- 
gyületkutatás em elkedő költsége és időtartama volt. 
Függetlensége m ellett a társaság képes-e megvalósítani 
terveit az originális kutatás terén ?

Társaságunk az elmúlt ötven évben tíz eredeti készítm ényt 
vezetett be a hazai piacon, és újabbak létrehozásán fárado
zunk. Az eredeti kutatás fenntartása továbbra is kiemelt 
fontosságú számunkra. Kutatási és fejlesztési tevékenysé
günk során igyekszünk a m agyar tudományos életet minél 
intenzívebben bevonni munkánkba, és nemzetközi kap
csolatainkat is felhasználva célorientáltan működni, neve
zetesen az originális kutatás a központi idegrendszeri sze
rek kutatására irányul, s már a kutatás korai fázisában tö
rekszünk stratégiai partnerek bevonására. Az innováció 
továbbra is fejlődésünk motorja. Az elm últ években bebi
zonyítottuk, és továbbra is úgy gondoljuk, hogy a Richter 
Gedeon Rt. céljait a legjobban független cégként érheti el. 
Lényegesnek tartjuk, hogy a döntések M agyarországon 
szülessenek. Az utóbbi évek eredményei is azt mutatják, 
hogy a Richter Rt. rem ekül fejlődik függetlenül, és nem 
szükséges szakmai befektető.

A M agyar Tudományos Akadém ián elhangzott nagysi
kerű  előadásában m egemlítette a siker m ásik tényezőjét, 
a R ichter Rt. küldetésének kinyilatkoztatását. M iben  
nyilvánul meg ez a küldetéstudat?

A R ichter G edeon Rt. küldetése ma is az em beri élet m i
nőségének javítása. Jövőbeli stratégiánk a kutatás-fej
lesztés és az intenzív m arketingtevékenység pilléreire 
épül. Továbbra is kiem elten fontos feladatunknak tartjuk 
a korszerű  alapellátás b iztosítását a hazai piacon, a m a
gyar lakosság ellátását a terápiában korszerű, kedvező 
árú term ékekkel. Társaságunk a régió egyik legdinam i
kusabban fejlődő m ultinacionális vállalata, ebben az ér
telem ben regionális m ultinak tekinthető. Hosszú távú 
együttm űködéseink célja a nem zetközi értékesítés k i
egyensúlyozottabb földrajzi eloszlása: növekvő je len lét 
az Európai U nió és az U SA állam aiban, a hazai piaci sze
rep m egtartása, piaci részesedésünk növelése Kelet-Eu- 
rópában, valam int a forgalom  stabilizálása a FÁK orszá
gaiban.

A száz és a századik év sikereihez gratulálunk, és a Richter 
Rt.-nek további sikeres m űködést kívánunk, még sok ha
sonló bi-, tricentenáriumi ünnepséggel! Köszönjük az in
terjút!

Sz.G.

Az Európai Gyógyszerkémiai Szövetség (EFMC) 
felhívása tudományos díjakra való nevezésekre

Farmakokémiai Nauta-díj

A Nauta-díjat Dr. W. Th. Nauta  professzor em lékére hozták létre, akinek tevékenysége nagyon fontos volt általában a 
gyógyszerkémia, és a tudom ányág nemzetközi szervezetének fejlődése szempontjából. A gyógyszerkém ia területén el
ért kimagasló eredm ényért kaphatja Európában dolgozó tudós, vagy olyan európai tudós, aki külföldön dolgozik. K ü
lönleges esetekben a díjjal elism erhető az európai gyógyszerkém ikusok együttm űködését elősegítő tevékenység is. A 
díj diploma, valamint 7 500 Euro.

A díjat hatodik alkalom mal fogják átadni Barcelonában, a XVII. Nem zetközi G yógyszerkém iai Szim pózium on 2002. 
szeptember 1-5. között, ahol a díjazott felkért előadást tart. A korábbi díjazottak: Dr. A.E. Brandström  1992, Dr. M. 
Petitou  1994, Prof. Dr. P. Krogsgaard-Larsen  1996, Prof. Dr. H. Timmerman 1998, Prof. Dr. E. de Clercq 2000.

UCB-díj gyógyszerkémiai kiválóságért

Az újonnan alapított U CB-díjat kétévente adják, először Barcelonában, a XVII. Nem zetközi G yógyszerkém iai Szim
póziumon 2002. szeptem ber 1-5. között, ahol a díjazott felkért előadást tarthat. Az UCB S.A. Pharm a Sector által ala
pított díjat nem zetiségi m egkötések nélkül kaphatja az a tudós, aki a legszélesebb értelem ben vett gyógyszerkém iai ku
tatás terén kimagasló eredm ényt ért el. A díj diploma, 7 500 Euro és felkérés egy előadás tartására.

Nevezések

A fenti díjakra készülő nevezéseket 2001. december 31-ig  a zsűrik elnökének, Prof. Dr. H enk Timmermannak, az EFM C 
elnöknek kell elküldeni (Vrije U niversiteit LACDR, Departm ent o f Pharmacochemistry, De Boelelaan 1083, Postbus 
7161, NL-1081 HV Amsterdam, The Netherlands, fax: +31 20 444 76 10, e-mail: tim m erm an@ cneh,vu.nl). A javasla- 
toknak rövid életrajzot, publikációs jegyzéket és indoklást kell tartalmazniuk. A szabályzatok részletei az EFM C hon
lapján találhatók ('www.efmc.ch).

N. A.
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A Richter Gedeon Rt. száz éve

A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. 2001-ben ünnepli 
alapításának századik évfordulóját. Társaságunk névadó
ja , Richter Gedeon az 1890-es évek végén a gyógyszerek 
ipari term elését választotta életcéljául. Ennek érdekében 
kitüntetéses gyógyszerész oklevelének m egszerzése után 
nyugati országokban (Anglia, Franciaország, Ném etor
szág, O laszország) tanulm ányozta a legkorszerűbb gyógy
szertermelési eljárásokat. Hároméves tanulm ányútja során 
ism erte meg a biológiai kutatások legújabb eredményeit, 
am elyek alapján felcsillant annak reménye, hogy a szerve
zet hiánybetegségei gyógyíthatóak a megfelelő állati szer
vek, illetőleg azok hatóanyagainak adagolásával. Az inno
vatív szellemű, fiatal gyógyszerész felism erte a még csak 
kialakulóban lévő új gyógym ód kínálta ígéretes lehetősé
geket, ezért az organoterápia készítm ényeinek fejlesztése 
m ellett kötelezte el magát.

1901-ben iparengedélyt szerzett gyógyszerek előállítá
sára, m egvásárolta a Sas Patikát (Budapest, Ü llői út 43.) -  
amely ma a társaság tulajdonában m űködik -  és annak la
boratórium ában kezdte az organoterápia gyógyszereinek 
gyártását [ 1].

Első készítménye a mellékveséből előállított, vérnyomás- 
em elő hatású adrenalin volt, amely Tonogen Suprarenále 
Richter® néven került forgalomba és megalapozta a cég hír
nevét, miután az adrenalint alig egy évvel korábban izolál
ták japán kutatók. Emellett mind népszerűbbek lettek a ser
tés petefészekből előállított Ovárium®, és a juh  pajzsmi
rigyből előállított Thyreoidea® tabletták [2].

A forgalom  roham osan növekedett, a Sas Patika rövide
sen szűknek bizonyult, ezért Richter Gedeon Kőbányán, a 
Cserkesz u. 63. számú telken korszerű gyógyszergyárat 
létesített. Itt épült hazánk első gyógyszergyártó üzem épü
lete, am ely átalakításokkal még m a is működik.

Az új gyárban ugrásszerűen m egnövekedett a termelési 
kapacitás és egyre több állati szerv feldolgozásával bővült 
az organoterápia gyógyszereinek választéka. 1912-ben 
m egjelent az első növényi eredetű Richter készítmény, az 
Adigan®, amely a gyapjas gyűszűvirág (Digitalis lanata) 
levelének standardizált kivonatát tartalm azta [3]. Forga
lomba kerültek az első szintetikus term ékek, amelyek kö
zül a Kalmopyrin® m ég napjainkban is a cég egyik köz
kedvelt term éke [4].

Bel- és külföldön egyaránt sikeres term ék volt a Hype- 
rol® tabletta [5], am elynek jelentős szerepe volt az I. v i
lágháborúban, miután könnyen kezelhető szilárd fertőtle
nítőszerként rendszeresítették a honvédség kelléktárában.

Az I. világháború, majd az azt követő gazdasági krízis 
sikeres átvészelése után a cég 1923-ban családi részvény- 
társasággá alakult, ami újabb lendületet adott a fejlesztés
nek. Richter Gedeon  naprakészen tanulm ányozta a szak- 
irodalmat, és a biológiai kutatások felfedezéseit kiváló in
novatív érzékkel hasznosította a gyakorlatban. Amikor

*A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. tiszteletbeli elnöke, Budapest
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felfedezték a belső elválasztású mirigyek működésének 
kölcsönhatását és kialakult az úgynevezett „pluriglan- 
duláris” (több szerv együttes felhasználásán alapuló) terá
piás elmélet, azt Richter Gedeon zseniálisan hasznosítot
ta. „Horm ogland” márkanéven a legkülönbözőbb állati 
szervek kivonatának kom binációját állította elő. A húszas 
évek végén a Richter Rt. m ár közel 100, a hagyományos 
organoterápiás gyógyszert, és mintegy 60 Horm ogland 
készítm ényt forgalmazott [6 ].

A húszas évektől kezdve egyre több izolált hormon ter
melését valósították meg. A gyárban létesült az iparág el
ső magas szintű biológiai laboratóriuma, am ely garantálta 
a horm onkészítm ények nem zetközi szintű minőségét.

Az inzulint nemzetközi követelményeknek megfelelő mi
nőségben, már 1926-tól folyamatosan gyártották [6 ]. A 
vemhes kanca vizeletből gyártott kristályos ösztron [7] nem
zetközi piacából a Richter Rt. jelentős részesedést szerzett.

A harmincas évek m ásodik felében a nemzetközi kuta
tás fejlődésének hatására a gyárban is felgyorsult a szinte
tikus gyógyszerek fejlesztése. Tehetséges kutatók számos 
szintetikus gyógyszer gazdaságos gyártási eljárását dol
gozták ki [8 ], új üzemek létesültek a hatóanyagok gyártá
sára, és megszületett a vállalat első originális szintetikus 
gyógyszere, a vizelethajtó hatású Dilurgen® [9], amely li
cencszerződés alapján az USA-ban is forgalom ba került.

Richter Gedeon m indig nagy súlyt helyezett nem zetkö
zi kapcsolatainak fejlesztésére. Első külföldi képviseletét 
1908-ban létesítette M ilánóban. A harmincas évek elején 
m ár az öt világrészt átfogó képviseleti hálózattal rendelke
zett, am ely közel 1 0 0  ország gyógyszertáraiban biztosítot
ta a Richter készítm ények jelenlétét. A legeredményesebb 
képviseletek term elő leányvállalatokká fejlődtek, így a 
harm incas években a társaságnak m ár tíz külföldi leány- 
vállalata működött. A II. világháború előtt a világviszony
latban is kiem elkedő nem zetközi kereskedelm i hálózat 
volt a vállalat legfőbb értéke, am elynek eredm ényeként a 
Richter Gedeon Vegyészeti G yár Rt. az ország m ásodik 
legnagyobb exportáló vállalatává fejlődött a Tungsram 
Egyesült Izzó Rt. mellett [1].

A II . világháború derékba törte a családi vállalkozás di
namikus fejlődését. A kiegyensúlyozott, tervszerű, egy
személyes tulajdonosi irányítást a háborús szükséggazdál
kodás zűrzavara váltotta fel. A konjunktúra eredm énye
ként a negyvenes évek elején átmenetileg felgyorsult a 
fejlődés, de az import- és exportkorlátozások következté
ben az végül is ellehetetlenült.

A zsidótörvény rendelkezései súlyosan érintették a válla
latot. Az értékesebb kutatók részben kivándoroltak, a kény
szerű elbocsátások következtében több vezető pozíció betöl
tetlen maradt. A tulajdonos Richter Gedeon vezérigazgatói 
működését is megvonták, majd saját gyárából is kitiltották.

Az ostrom  alatt a gyár jelentős károkat szenvedett és 
alapítóját is elveszítette, miután a nyilasterror idején, 
1944. decem ber 31-én Richter Gedeont meggyilkolták.
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A háborús károk helyreállítása után a vállalat rendkívü
li erőfeszítésekkel törekedett nem zetközi kapcsolatainak 
újraszervezésére, de ezt meghiúsította az ország politikai 
elszigetelődése. A Richter Rt. elveszítette minden külföl
di érdekeltségét, és miután ez volt fő erőssége, mind nem 
zetközi viszonylatban, m ind iparági szinten súlyosan leér
tékelődött.

Az 1948-as állam osítással elkezdett tervgazdálkodás 
nagym értékben korlátozta a vállalat önrendelkezési jo g 
körét. Pénzügyeit központosították, exporttevékenységét 
a M EDIM PEX hatáskörébe vonták, kutatóit a Gyógyszer- 
ipari Kutatóintézetbe rendelték, term elési profilját az álla
ti és növényi eredetű gyógyszerek gyártására korlátozták.

M indezeknél súlyosabb m egpróbáltatásként tervhivatali 
döntést hoztak a Richter Rt. megszüntetésére, a Wander 
Gyárba (későbbi EGIS) történő beolvasztására, és egyide
jűleg letiltották a gyár fejlesztését. E döntés végrehajtását 
sikerült ugyan felfüggeszteni, de a fejlesztés letiltását csak 
kemény küzdelem árán, öt év után sikerült feloldani [ 1].

A túlélés egyetlen esélye a vállalat életképességének bi
zonyítása volt a kiem elkedő teljesítm ények révén. Ennek 
érdekében példás összefogással, lelkesen állt csatasorba a 
vállalat egész közössége, és sikeres innovatív kezdem é
nyezések sora jellem ezte a „huszáros m egoldások” kor
szakát.

Új tehetséges kutatógárdát sikerült szervezni, am elynek 
eredményes munkásságát az ötvenes években forgalomba 
került négy originális gyógyszer fémjelzi. Közülük a 
Mydeton® [10] napjainkban is a vállalat egyik legeredm é
nyesebb készítménye.

A „bizonyítási kísérletek” sorában m eghatározó szerepe 
volt a B 12-vitamin gazdaságos gyártása megoldásának, 
amelyre a Richter Rt. kutatói a világon egyedülálló anae
rob fermentációs gyártási eljárást dolgoztak ki [ 11].

Több ehhez hasonló kiem elkedő teljesítmény eredm é
nyeként sikerült hatálytalanítani a vállalat m egszüntetését 
előirányzó tervhivatali határozatot, és feloldani a fejlesz
tési tilalmat. Ezt követően felgyorsult a cég fejlődése, és 
mindenekelőtt javult a kutatás színvonala.

A Kossuth-díjjal elism ert biotechnológiai kutatás ered
ményeként világszínvonalra fejlődött a -  világ összterm e
lésében figyelemrem éltó súlyt képviselő -  B 12-vitamin, 
valamint a heparin termelése.

A sikeres -  növénynemesítési, termesztési és feldolgozá
si -  kutatómunka a gyűszűvirág- és az anyarozs-készítmé
nyek világpiaci versenyképességét biztosította. A gyár ku
tatógárdája a világon másodikként oldotta meg anyarozs al
kaloidok fermentációval történő előállítását. A rózsameténg 
(Catharantus) alkaloidok kutatása amerikai együttműködést 
eredményezett rákellenes hatóanyag szállítására.

M agas színvonalúvá vált a peptidek kutatása a gyárban, 
amely során a G yógyszerkutató Intézettel és az Eötvös 
Loránd Tudom ányegyetem m el együttműködve a világon 
elsőként oldották meg kutatóink a 39 aminosavból álló 
humán ACTH (adrenokortikotrop hormon) totálszintézi
sét [ 1 2 ], mely eredm ényért Állami-díjban részesültek.

A szteroid kém iai kutatás a Gyógyszerkutató Intézettel 
és a Szerves Vegyipari Kutatóintézettel együttműködve

nemzetközi szintre fejlődött. Eközben a Richter Rt. kuta
tói két originális gyógyszert fejlesztettek ki: a prednisolon 
vízoldható származékát, amely a Depersolon® néven for
galom ba került szteroid gyulladáscsökkentő [13], és az 
izomlazító hatású Arduan®-t, am ely az USA-ban is kap
ható [14].

Az originális kutatás fejlesztése keretében korszerű far
makológiái kutatás épült ki a gyárban, am elynek m egha
tározó szerepe volt az agyi keringést serkentő Cavinton® 
kifejlesztésében, am ely mai napig a vállalat legeredm é
nyesebb originális készítménye.

Az originális kutatás m ellett színvonalas generikus ku
tatást folytattak a kutatók, am elynek eredm ényeként sza
badalomm al védett, független eljárást dolgoztak ki szá
mos korszerű gyógyszer gyártásának honosítására (di- 
azepam, nitrazepam, cimetidin, fam otidin stb.).

Nem zetközi viszonylatban is kiem elkedő szintre fejlő
dött a Richter Rt.-ben a gyártásfejlesztési kutatás, am ely a 
technológiai eljárások optim alizálása révén biztosította a 
term ékek versenyképességét a világpiacon. A sikereket 
erősítették a humán gyógyszerek m ellett az állatgyógyá
szati termékek, a növényvédő szerek és a kozm etikum ok 
területén elért eredm ények is.

A hatvanas években felgyorsult a gyár rekonstrukciója, 
am ely egész területének látványos bővülésével számos 
korszerű kutatóegység, üzem csarnok és kiszolgáló épület 
felépítését tette lehetővé. Ekkor szerezte meg a társaság a 
dorogi szénfeldolgozó vállalatot. A 15 hektáros telep az
óta több mint 60 hektárra gyarapodott és a régió legkor
szerűbb gyógyszerhatóanyag-gyártó egységévé fejlődött.

A Richter Rt. következetesen törekedett a tervgazdálko
dás korlátozó rendelkezéseinek fellazítására. A gyár az ex
port fokozása érdekében legjobb munkatársait kapcsolta be 
a M EDIM PEX tevékenységébe. Ennek m eghatározó sze
repe volt a szovjet export tervszerű kiépítésében, am ely év
ről évre látványosan em elkedett és a nyolcvanas években 
már a Richter Rt. lett a Szovjetunió legnagyobb gyógyszer
szállítója, negyedmilliárd rubelt m eghaladó árbevétellel.

A nyugati piacokra irányuló export fokozása érdekében 
társaságunk következetesen törekedett a nem zetközi kap
csolatok fejlesztésére. Ezek között a belga Janssen céggel 
kiépített több évtizedes együttm űködés volt a legeredm é
nyesebb. Ennek keretében a Richter Rt. m integy másfél 
tucat Janssen-készítm ényt hozott forgalom ba licencszer
ződések alapján, ezek egy részének hatóanyagát is gyár
totta, és a Janssen részére is folyam atosan szállította.

A nem zetközi kapcso la tok  fejlesztését szolgálta a 
Them is Chemicals L im ited indiai közös gyógyszergyár 
alapítása is a hatvanas évek végén. A hazai gyógyszeripar
ban ez volt a háború után az első hatóanyaggyártó külföl
di közös vállalat, am elynek 25% +l részvényarányú m a
gyar tulajdonrészesedését a gyár m űszaki-szellem i apport
ja  képezte.

A nyolcvanas évek elején a gyár m egkapta a nem zetkö
zi kapcsolatok önálló ügyintézésének jogát, ami lehetővé 
tette a nem zetközi együttm űködések körének kiszélesíté
sét. Kutatási együttm űködés jö tt létre a japán Takeda és 
Kowa, az American Hom e Products és a ném et Thiem ann

mkl2001. 56. ÉVFOLYAM. 12. SZÁM 441



vállalatokkal, term elési együttm űködés a B p -vitamin 
származékainak gyártására a mexikói Productos Pharma- 
ceuticos S. A. de c. v. vállalattal, továbbá kereskedelmi 
együttműködés több am erikai vállalattal.

A Richter Rt. a tervgazdálkodás idején az iparág átlagát 
meghaladó mértékben, gyors ütemben fejló'dött, hiszen az 
államosításkor a háborús veszteségek következtében a 
rangsor végén tartották számon, míg a nyolcvanas években 
már az iparág legeredményesebb vállalata. A gyár -  a dina
mikus fejlődés fenntartása érdekében -  újabb és újabb hite
lek felvételére kényszerült. így az a paradox helyzet állt elő, 
hogy a legnagyobb és legnyereségesebb magyar gyógy
szergyár súlyos hitelekkel terhelve lépett a piacgazdaságba.

1990-ben az állami vállalat újra részvénytársasággá ala
kult, majd a Richter Gedeon Rt. privatizációja három lép
csőben zajlott. Az első  sikertelennek  bizonyult 
magánosítási kísérlet után az 1994-es, 1995-ös és 1997-es 
privatizációs program a társaságban lévő állami tulajdon- 
rész fokozatos csökkentését eredményezte. A társaság 
névre szóló törzsrészvényeit 1994. novem ber 9-én vezet
ték be a Budapesti Értéktőzsdén. A privatizációs folyamat 
eddigi eredm ényeképpen a Richter Gedeon Rt. az egyet
len független, külföldi szakmai befektető nélkül működő 
hazai gyógyszergyártó vállalat [1].

A Richter Gedeon Rt. ma humán kiszerelt gyógyszerek, 
hatóanyagok és intermedierek kutatás-fejlesztésével, gyár
tásával és forgalmazásával foglalkozik. Termelő tevékeny
séget hazánkban két helyen folytat: a budapesti telephe
lyen és a dorogi fióktelepen, de külföldön -  Oroszország
ban, Romániában, Ukrajnában és Indiában -  is rendelkezik 
gyártókapacitással. M integy százféle gyógyszert gyárt, 
több mint 170 kiszerelési formában, amelyek számos terá
piás területet lefednek. Kiemelt szerepük van a központi 
idegrendszerre ható, a fekélyellenes, a kardiovaszkuláris és 
az emésztőrendszeri készítményeknek, valamint az orális 
fogamzásgátlók gyártásának. A vállalat K+F tevékenysége 
főként a központi idegrendszerre ható szerek kutatására, és 
a generikus készítmények fejlesztésére irányul.

A  Richter Gedeon Rt. a kelet-európai gyártók közül 
egyedülálló piachálózattal rendelkezik: 30 országban van 
jelen összesen 4 gyártóhellyel, 30 képviseleti irodával, va
lamint 14 kereskedelmi leányvállalattal és nagykereske
delmi vállalattal, árbevételének több m int kétharm ada az 
exporttevékenység eredménye.

A Társaság fontos feladatának tekinti a magyar piac 
színvonalas ellátását. Elsődleges célkitűzése, hogy a hazai 
lakosságnak a terápiában korszerű, a legszigorúbb nem 
zetközi követelm ényeknek megfelelő minőségű, ugyanak
kor kedvező árú gyógyszereket kínáljon.

Stratégiánkban központi szerepet já tszik a szerves fejlő
dés biztosítása. A közép-kelet-európai régióban zöldm e
zős beruházásokkal és akvizíciók által kívánunk terjesz
kedni a piacon. Társaságunk sajátos arculatára és a term é
kek ism ertségére alapozva használjuk ki a régió gyógy
szerellátásában rejlő lehetőségeket.

M agas fajlagos értékű és csúcsm inőségű term ékeink le
hetővé teszik számunkra, hogy az EU- és az USA-piaco- 
kon fokozódó mértékben jelen  legyünk mind originális,

mkl

mind generikus készítményeinkkel. Szteroid kémiai tudá
sunkra alapozva szteroid hatóanyagokból és nőgyógyá
szati készítményekből speciális kínálatot nyújtunk, e terá
piás területen a gyógyszeriparnak nem zetközi viszonylat
ban is m eghatározó szereplőjévé kívánunk válni.

Célunk továbbra is az emberi élet minőségének javítása.
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Ö S S Z E F O G L A L Á S

Pillich Lajos: A Richter Gedeon Rt. száz éve

A Richter Gedeon által 1901-ben alapított cég kezdetben állati 
szervekből organoterápiás készítményeket, később üsztított hor
monokat gyártott. Az ötvenes évektől fokozatosan az ország legna
gyobb gyógyszercégévé fejlődött. Ma főként szintetikus hatóanya
gokat és gyógyszereket gyárt. Speciális területe az ipari szteroid 
szintézis. Az orális fogamzásgátló hatóanyagok világtermelésének 
10%-át a Richter állítja elő.

[Magy. Kém. Lapja, 56, 440 (2001)] 

S U M M A R Y

L. Pillich: Hundred Years of Gedeon Richter Ltd.

The Company founded by Gedeon Richter in 1901 produced for
merly medicines for organotherapeutical treatments, later puri
fied hormones were prepared for therapy. The factory from the 
fifties developed gradually into the biggest pharmaceutical com
pany in Hungary. Richter produces today mainly synthetic drugs 
and medicines. Its special field is the steroid synthesis on indus
trial scale. One tenth of the active ingredients of oral contracep
tives of the world is made by Richter.
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A szteroidok a Richter Gedeon Rt. száz éves történetében*

Négy-öt évvel ezelőtt, amikor elkezdtem foglalkozni Társa
ságunk történetével, amely Richter Gedeon ma is működő 
Sas Patikájában kezdődött, hat évtized személyes élménye, 
sok szájhagyomány és igen kevés hiteles adat világította 
meg a vállalat fejlődésének sikerekkel és kudarcokkal sze
gélyezett, küzdelmes útját. A múlt történetei érdekesek, oly
kor izgalmasak és többnyire tanulságosak voltak, csak az 
volt a baj, hogy nem voltak kellően alátámasztva dokumen
tumokkal, miután azokból kevés vészelte át az évszázad tör
ténelmi viharait. A visszaemlékezés ködösítő fátyolát azzal 
oszlattuk el, hogy mintegy tucatnyi lelkes vállalati kolléga, 
néhány külső szakértő közreműködésével oknyomozó elem
zéssel dolgozta fel és több ezer oldalas dokumentumban 
foglalta össze Társaságunk többé-kevésbé hiteles történetét. 
Ennek távirati stílusban való ismertetése is meghaladná elő
adásom kereteit, ezért -  mint cseppben a tengert -  egyetlen 
téma kapcsán kísérlem meg érzékeltetni vállalatunk fejlődé
sének sajátosságát. Ez a téma a szteroid hormonok történe
te, amely végig kísérte vállalatunk száz éves fejlődését, és fi
gyelemre méltó nemzetközi vonatkozásai is voltak.

A Sas Patika laboratóriumában sertés petefészekből ké
szült Ovárium tabletta [1] már 100 évvel ezelőtt szteroid- 
hormont tartalmazott, csak azt akkor még nem tudták, 
mert a hormon fogalom  csak később született, a serkentést 
jelentő görög hormeo  igéből.

A harmincas években a Richter már nagyüzem i m éret
ben gyártotta a kristályos ösztront ló urinából [2 ] és nem 
zetközi viszonylatban is az ösztron-exportáló cégek élvo
nalában tartották számon.

A gyorsan növekedő igényeket egyre nehezebben tud
ták kielégíteni term észetes forrásokból, ezért világszerte 
lázas kutatás indult a szteroidhorm onok mesterséges elő
állítására. Először, m integy az élő szervezet utánzásaként, 
koleszterinből sikerült előállítani szteroidhormonokat, de 
míg a szervezet enzim rendszere ezt a bonyolult műveletet 
az életritm usnak m egfelelően automatikusan elvégzi, a 
vegyészek csak többlépcsős, többnyire alacsony 
nyeredékű reakciósorozatok révén tudták azt megoldani, 
így az eljárások költségesek, a term ékek drágák voltak.

A harmincas évek végén a Richter lépést tartott a 
szteroidkémia nem zetközi fejlődésével. Vegyészei nem 
zetközi szinten is figyelem re méltó eredm ényeket értek el 
a szteroidkutatásban, és a negyvenes évek elején már 
gyártottunk tesztoszteront [3] és progeszteront [4] kolesz
terinből, ennek továbbfejlesztését azonban meghiúsították 
a háborús események.

A nyugati országokban a háború alatt felgyorsult a 
szteroidipar fejlődése, ami új, gazdaságos nyersanyagfor
rások felderítésére sarkalta a kutatókat. Az erre irányuló 
versenyben átütő sikert je lentett Russell M arker felfedezé
se, aki a M exikóban vadon term ő dioszkoreából izolálta a 
dioszgenint, és abból előállította a progeszteront. Ez a fel
fedezés forradalmasította a szteroidipar fejlesztését, és ér-

*Elhangzott a Magyar Tudományos Akadémián 2001. május 26-án a 
Richter Gedeon Rt. centenáriumi tudományos ülésszakán.
**A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. tiszteletbeli elnöke, Budapest

PILLICH LAJOS**

dekes, a Richter vonatkozásában is figyelem re méltó tör
ténete volt [5].

M arker  fe lfedezését m integy ötéves, te rvszerű  ku ta
tás előzte m eg. E zt a P arké D avis  tám ogatta, de ők nem  
ism erték  fel a ta lálm ány je len tőségét, ezért azt nem  is 
hasznosíto tták . M a rker  több nagy gyógyszergyárnál is 
eredm énytelenül házalt ta lálm ányával, m íg végül a m e
xikói telefonkönyvben  felfedeze tt ígéretes hangzású 
H orm ona cégnél p róbált szerencsét.

A Horm ona tulajdonosa Dr. Somló Imre, korábban a 
Richter mexikói képviselője volt, felism erte M arker talál
m ányának jelentőségét, és annak hasznosítására üzlettár
sával és M arkerrel közösen megalapította a Syntex rész
vénytársaságot, am elyben 1944-ben e lindult a pro- 
geszteron term elése. M arker azonban nehéz term észetű 
em ber volt, nem tudtak együttm űködni, kivált a Syntexből 
és a Richter mexikói leányvállalatának vezetőivel m egala
pították a Horm osynth nevű vállalatot progeszteron gyár
tására. M arker azonban rövidesen ebből a vállalkozásból 
is kilépett és feladta vegyész karrierjét.

Távozása után mind a Syntex, m ind a H orm osynth nagy 
gondban volt, m ert nem tudták reprodukálni a pro
geszteron gyártását, miután M arker bizalm atlan volt, rejt
jelezte vegyszereit, és a kényes reakciókat saját maga vé
gezte. A Horm osynth elvileg a Syntexnél előnyösebb 
helyzetben volt, hiszen a Richter budapesti anyavállalatá
nak m ár a harmincas évek végén tapasztalt szteroid- 
kémikusai voltak, akik segíthettek volna a problém a m eg
oldásában, de ezt m egakadályozta a háború [6 ]. Som ló  vi
szont kiváló szteroidvegyészeket alkalm azott, a magyar 
Rosenkranz, valamint a bolgár D jerassi szem élyében és 
ezáltal a Syntex rövidesen a nem zetközi szteroidipar m eg
határozó tényezőjévé fejlődött.

E történet kapcsán érdekes eltűnődni azon, vajon mi
ként alakult volna a R ichter Rt. szerepe a szteroidipar 
nem zetközi fejlődésében, ha nem jön közbe a háború.

A dioszgenin gazdaságos nyersanyagforrásnak bizo
nyult, hatására felgyorsult a nem zetközi szteroid kutatás. 
A term észetes horm onok nagyipari gyártása m ellett új, 
azoktól eltérő szerkezetű, lényegesen hatékonyabb m es
terséges horm onokat állítottak elő, továbbá számos, kü
lönböző terápiás hatású új szteroid hatóanyagot fedeztek 
fel, amelyek rohamosan tért hódítottak a gyógyászatban.

A háború következtében a Richter kim aradt a nem zetkö
zi szteroidipar robbanásszerű fejlődéséből, de nem nyugo
dott bele versenyhelyzetének letörésébe, és céltudatosan 
törekedett behozni lemaradását. A háború után a tervszerű 
fejlesztés egyidejűleg két irányba indult. Egyrészt a gaz
daságos hazai nyersanyag biztosítása volt a cél, másrészt 
törekedtünk a magas terápiás értékű, új hatóanyagok hazai 
gyártásának megoldására.

M iután a mexikói dioszgenin szám unkra elérhetetlen 
volt, különböző növények sikertelen honosítási kísérletei 
után m egoldottuk a Solanum  laciniatum  magyarországi 
nagyüzemi term esztését és abból a szteroidgyártás inter
m edier term ékeinek előállítását. Ezt a technológiát azon-
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bán később le kellett állítani, mert az élesedő nemzetközi 
verseny következtében gazdaságtalanná vált.

Az új szteroid hatóanyagok honosítása érdekében a 
Richter és a Gyógyszerkutató Intézet kutatói számos gaz
daságos gyártási eljárást dolgoztak ki. Az első sikeres ter
mék, az im port hidrokortizonból ferm entációs úton előál
lított Prednisolon [7-8], évekig a vállalat legeredm énye
sebb exportterm éke volt.

A hidrokortizon hazai gyártásának megoldása érdekében 
a hatvanas évek közepén a vállalat megvásárolta a kortikoid 
szintézis egyik kulcs intermedieijének gyártási eljárását a 
mexikói Julian Laboratories-től. Ennek hasznosítása is iz
galmas körülmények között valósult meg, mert mire az el
járást üzemesítettük, a nemzetközi kutatások rohamos fejlő
dése következtében versenyképtelenné vált a termék gyár
tása. A fiaskó ellenére ennek a know-how vásárlásnak meg
határozó szerepe volt a további fejlesztésben, mert a Richter 
szakem berei ennek kapcsán ism erkedtek meg a 
szteroidgyártás korszerű nyugati technológiáival, ami elő
segítette az új gyártási eljárások gazdaságos üzemi megva
lósítását. Egymás után oldódott meg a hatékony szteroid 
készítmények hazai termelése, többek között a spironolak- 
ton [9], a triamcinolon acetonid [10] gazdaságos nagyüze
mi gyártása, majd a norszteroidok totálszintézise, és a 
Richter kutatói két eredeti szteroid gyógyszerrel is gazdagí
tották a nemzetközi gyógyszerarzenált, amelyek egyike az 
Egyesült Államok gyógyszertáraiban is kapható [11,12].

A Szervesvegyipari Kutatóintézet közreműködésével 
korszerű szteroidgyártó-kapacitás alakult ki a Richterben, 
am elynek keretében világszínvonalon oldották meg a leg
igényesebb kémiai és mikrobiológiai folyam atok nagy
üzemi technológiáját. Erre példa a Birch-redukció reakto
ra, amelyben mínusz 40 Celsius fokon, cseppfolyós am
móniában, számítógépes autom atavezérléssel történik a 
kémiai reakció levezetése.

Napjainkban a Richter olyan magas szintű szteroid kuta
tási és termelési kapacitással rendelkezik, amely képes bár
milyen szteroidszármazék gazdaságos ipari előállítására. 
Ezt példázza többek között, hogy neves amerikai cégek a 
Richtertől vásárolják szteroid készítményeik hatóanyagait, 
valamint az, hogy a hormonális fogamzásgátló hatóanya
gok világforgalmából a Richter közel 10 %-kal részesedik.

Az elmúlt évtizedek tervszerű innovatív fejlesztésének 
eredm ényeként Társaságunk behozta a háború következ
tében elszenvedett lem aradását és ma ism ét a nemzetközi 
szteroidipar élvonalában tartják számon.

A szteroidok történetét én a Duna partjáról próbáltam 
megvilágítani, ugyanakkor különös örömömre szolgál, hogy 
két olyan vendégünket is köszönthetek körünkben, akik ezt 
az izgalmas történetet a föld másik oldalán, Mexikóban él
ték át. Dr. Winkler M ária Veronika asszony, gyáralapítónk 
hitvesének unokahúga, kedves régi kolléganőm, aki a har
mincas években vállalatunk kutatógárdájában kezdte ve
gyész karrieijét, majd a háború előtt M exikóba települt, ahol 
jelentős szerepe volt a mexikói Richter fejlesztésében. 
Ugyanakkor a félje M ándoki György doktor az ötvenes 
években a Syntex kutató vegyésze volt. így abban a kivéte
lesen szerencsés helyzetben vagyok, hogy mindkettőjüket 
hites tanúként idézhetem előadásom mexikói vonatkozású 
történeteinek igazolásául, és hálásan köszönöm, hogy rész
vételükkel megtisztelték centenáriumi rendezvényünket.

mkl

A szteroidok története híven példázza a vállalat akadályt 
nem ismerő, innovációs törekvéssel jellem zett évszázados 
történetét. Társaságunk tőkéje, árbevétele, vagy akár nye
resége nem vetekszik a multinacionális óriás konszer
nekével, de vitalitása és küzdőképessége jó  alapul szolgál 
ahhoz, hogy hagyom ányos innovatív tevékenységére tá
m aszkodva, a jövőben is töretlenül fejlődjön, és eredm é
nyesen szolgálja az egészségügyet.

Végezetül, rövid történelmi visszapillantásom at abban a 
rem ényben zárom, hogy a következő Richter Centenárium 
Tudományos Ülésének előadói vállalatunk eddigi eredm é
nyeit messze túlszárnyaló sikeres innovációs tevékeny
ségről tájékoztathatják majd ünneplő hallgatóságukat.
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Ö S S Z E F O G L A L Á S

Pillich Lajos: A szteroidok a Richter Gedeon Rt. száz éves 
történetében

A Richter gyógyszerek közt már száz évvel ezelőtt is volt szte- 
roidhormon-tartalmú készítmény. A vállalat a harmincas évek
ben ló vizeletből kivont kristályos ösztront exportált. A II. világ
háború következtében lemaradt a nemzetközi fejlődéstől, noha a 
szteroidipart megalapító Marker egy időben együttműködött a 
mexikói Richter vállalattal. A hatvanas években megindított 
tervszerű fejlesztés eredményeképpen a Richter Gedeon Rt. je
lenleg képes bármilyen szteroidszármazék gazdaságos előállítá
sára. Két eredeti szteroid készítménye is piacon van.

[Magy. Kém. Lapja, 56, 443 (2001)]

S U M M A R Y

L  Pillich: Steroids in the 100 Years History Gedeon Richter Ltd.

There were some products containing steroid hormones also hun
dred years ago among the Richter medicines. In the thirties the 
Company exported crystalline estrone extracted from urine of 
mares. It get later as a consequence of the second world war 
behind the progress of the steroid chemistry, though Marker, the 
founder of steroid industry worked temporary with Richter Mexi
co S. A. -  affiliated company of Gedeon Richter Ltd. -  together. 
The Company can produce today any steroid drug economically 
owing to the systematic development began from the sixties. Now 
two original steroid drugs of the Company are on the market.
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Szemelvények a Richter Gedeon Rt. analitikai kutatási eredmé
nyeiből_____________________________________________

GÖRÖG SÁNDOR*

A régmúlt

A 100 éves Richter Gedeon Rt. analitikai tevékenységé
nek első ötven évéről viszonylag kevés dokum entum  ma
radt fenn. Hogy ez a tevékenység magas, a kor követelm é
nyeinek megfelelő színvonalú volt, azt term ékeinek sike
rei je lzik  a nem zetközi piacokon. Az alapító, Richter Ge
deon maga is felismerte, hogy az analitikai kém ia jelentő
sége a gyár életében m essze m eghaladja a m inőségellen
őrzés kereteit. Jól jellem zi ezt az az intézkedése, hogy a 
gyárba belépő fiatal vegyészeknek és vegyészm érnökök
nek végleges elhelyezésük előtt egy évet az analitikai la
boratóriumban kellett eltölteniük. így kezdte pályáját a 
Richterben 1935-ben a Társaság későbbi főmérnöke, el
nöke, jelenleg örökös tiszteletbeli elnöke, Pillich Lajos is.

A mai értelem ben vett korszerű analitikai kém iának a 
gyárban való megalapozásában döntő szerepet játszott dr. 
Nyiredy Szabolcs, aki 1952 és 1986 között volt a Közpon
ti Analitikai Laboratórium  ill. a M inőségfejlesztési és El
lenőrzési Főosztály vezetője. Nagy hazai és nemzetközi 
tekintélyre tett szert Gyenes István, a kémiai tudomány 
doktora [ 1], aki az ötvenes-hatvanas években a gyógyszer
analitikában áttörést hozó új módszer, a nemvizes közeg
ben végzett titrálások egyik úttörője volt. Először m agya
rul, majd egyre bővülő terjedelem ben angolul, végül né
metül megjelenő könyve a mai napig is a szakterület alap
művének tekinthető [2]. Jelentős érdem eket szerzett első
sorban a kromatográfiás és spektroszkópiás technikáknak 
a gyárban való m eghonosítása terén a fiatalon elhunyt 
Bayer Jenő, a kémiai tudom ány kandidátusa [3].

A spektroszkópiás és kromatográfiás módszerek 
elterjedése és ennek eredményei

A Richter Gedeon Rt.-ben ez idő szerint három egységben 
folyik analitikai kutatás: a Kutatási Analitikai Főosztály 
laboratóriumaiban, a Farm akológiai és Gyógyszerbizton
sági Kutatási Főosztály néhány laboratóriumában, vala
m int a Központi Analitikai Laboratóriumban. A nagy elő
dök helyébe lépő új generáció számára már a kor követel
m ényeinek megfelelően szükségszerű és term észetes volt 
a műszeres (kromatográfiás és spektroszkópiás) analitikai 
módszerek alkalm azása a legkülönfélébb feladatok m eg
oldására. Ezt nagyon sokáig akadályozta -  elsősorban de
vizális nehézségek miatt -  a m űszerezettség területén m u
tatkozó lemaradás. Ezt az utolsó két évtizedben sikerült 
behozni: ma a Gyár analitikusai olyan műszerparkkal ren
delkeznek, amely mind mennyiségi, m ind minőségi szem 
pontból megfelel annak a színvonalnak, amely egy hason
ló nagyságrendű kutatási és term elési kapacitással rendel
kező gyógyszergyárra nem zetközi szinten jellem ző. 
*Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest

A jelen közlemény szerzője 1959 óta dolgozik analitikus
ként a Richter Gedeon Rt.-ben. Az ez alatt az idő alatt vég
zett munka összefoglalását a közelmúltban megjelent köz
lemény tartalmazza [4]. Egy másik összefoglaló közlemény 
témája a Richter Gedeon Rt.-ben kifejlesztett originális 
gyógyszerekkel kapcsolatos analitikai tevékenység [5].

A m odem  m űszeres technikák elterjedését és magas 
szintű művelését a R ichter Gedeon Rt.-ben a gyár m unka
társai által írt néhány könyv és könyvfejezet felsorolásá
val m utatjuk be. Ilyenek jelentek meg az UV [6 ] és NM R
[7] spektroszkópia, a krom atográfiás m ódszerek [8,9], kü
lönösen a vékonyréteg-krom atográfia (VRK) [10,11] és a 
nagyhatékonyságú folyadékkrom atográfia (HPLC) [12] 
területéről. Külön em lítést érdem el a közelm últban a je 
lenkori gyógyszer-analitika egyik legfontosabb területé
ről, a gyógyszerek szennyezéseinek azonosítása és meny- 
nyiségi m eghatározása tém akörében m egjelent könyv, 
ahol a szerkesztőn kívül nem  kevesebb m int 16 Richter 
Gedeon Rt. munkatárs van a fejezetek szerzői között [13].

Gyakorlati példa a Richter Rt-ben folyó analitikai 
kutatás bemutatására: 17-etinil-szteroidok analitikája

A totál- és félszintetikus szteroidhorm onok gyártásának 
nagyok a hagyom ányai a Richter Gedeon Rt.-ben: ezek te
szik ki a gyár term elési értékének mintegy 30% -át. Jelen
tős analitikai publikációs tevékenység is folyik ezen a te
rületen [9, 10b, 11b, 14-17].

17a-etinil-17-hidroxi-szteroid-szárm azékok (a követke
zőkben röviden 17-etin il-szteroidok) a sz in tetikus 
szteroidhorm onok legfontosabb családját képezik: szinte 
valamennyi orális fogam zásgátlószerben előfordulnak. A 
R ichter Gedeon Rt. világviszonylatban is ezek legfonto
sabb gyártói közé tartozik. Analitikájukkal kapcsolatban 
is sok tapasztalat gyűlt össze a cég különböző laboratóri
um aiban és jelentős publikációs tevékenység is folyt. 
Ezért választottuk ki ezt a vegyületcsaládot a cégnél folyó 
analitikai kutatóm unka jellem zésére.

Klasszikus analitikai vizsgálatok

Piridines közegben ezüst-nitráttal reagáltatva az etinil- 
szteroidokat az aktív acetilén-hidrogén ezüstre cserélődik. 
A közben felszabaduló salétrom sav m érése nátrium - 
hidroxid-oldattal képezi az alapját titrimetriás m eghatáro
zásunknak [18], ami a VII. M agyar G yógyszerkönyvben a 
mai napig is hivatalos módszer, de m ódosított formában 
más gyógyszerkönyvek is átvették.

Etinil-szteroidok szelektív spektrofotometriás m eghatá
rozására szolgáló m ódszerünk alapját nátrium -terc-butilá- 
tos dezetinilezés, m ajd az ezt követő dietil-oxalátos 
Claisen-kondenzáció képezte. Ekkor ui. a dezetinilezés
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során keletkező 17-oxocsoport melletti aktív metiléncso- 
port spektrofotom etriásán aktív 16-glioxalil-szárm azékká 
alakul [19]. Gyógyszerkészítm ényekben való meghatáro
zásukat azonban általában az A-gyú'rű krom ofor rendsze
rére alapozzák. Ilyen irányú vizsgálataink közül m egem
lítjük az első generációs fogam zásgátlókban levő A5(IO)-3- 
oxo kötési rendszernek báziskatalizálta, spektrofotom etri
ásán aktív A4-3-oxo-szárm azékhoz vezető izomerizációs 
reakciójára [20], ill. etinodiol-diacetát 3,5-diénhez vezető 
savkatalizálta ecetsav-elim inációs reakciójára alapozott
[2 1 ] differencia-spektrofotometriás módszereinket.

Szennyezésprofil-vizsgálatok

Sokkal jelentősebb munka folyt az etinil-szteroidok rend
kívül bonyolult to tá lsz in téziséből következően igen 
komplex szennyezésprofil vizsgálatának területén. Ezek 
eredm ényeit itt első ízben foglaljuk össze. A szennyezé
sek szerkezetének felderítése során a m ár em lített köny
vünkben [13] részletesen leírt m unkam ódszert és sorren
det alkalmaztuk: annyi következtetés levonása az UV 
spektrum okból, am ennyi lehetséges (HPLC diódasoros 
detektoros vagy VRK denzitom éterrel felvett reflexiós 
UV spektrumok, on-line (GC/MS, HPLC/M S) vagy off- 
line félpreparatív HPLC-ről vagy VRK-ról nyert minták 
töm egspektrom etriás vizsgálata, végül -  am ennyiben 
szükséges -  preparatív HPLC-vel nyert minták NMR- 
spektroszkópiás vizsgálata).

A szennyezések egy része az etinilezési reakció mellék- 
term éke. Ennek reakciósém áját (noretiszteron és 
norgesztrel esetére) az 1. ábra  tartalmazza. A reagálatlan 
17 oxoszteroidon 1 túlmenően az epim er 2 szennyezést 
GC/M S módszerrel mutattuk ki és szerkezetét NM R spekt-

2. ábra. A totálszintézis egyéb lépéseiből származó szennyezések

roszkópiás módszerrel határoztuk meg [22]. Ez a szennye
zés (nyilvánvalóan sztérikus gátlás miatt) a 18-etil sorban 
nem keletkezik. A dimer 3 szerkezet felismerése elsősor
ban HPLC és tömegspektrom etriás vizsgálatok eredménye 
volt [23]. A nem teljesen regioszelektív etinilezési reakció 
következtében keletkező 4-7 szennyezések felismerése, 
szerkezetük és keletkezési mechanizm usuk felderítése va
lamennyi kromatográfiás és spektroszkópiás technika ösz- 
szehangolt alkalmazását igényelte [24-26].

Amint az a 2. ábrán látható, a szteránváz totálszintézise és 
a (3-naftolból származó aromás A-gyú'rű Birch-redukciója is 
számos izomer (8 , 9), telített (10,11), 3-deoxo (12) és telí
tetlen (13-15) szennyezés forrása. A 13-15 szennyezések 
felismerésében komoly szerepet játszott az UV-spekt- 
roszkópia, de itt is általában szükséges volt a kromatográfi
ás és spektroszkópiás technikák komplex alkalmazása [27].

I. ábra. Az etinilezési reakció és melléktermékei 3. ábra. Oxidatív bomlástermékek
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A szintézis közti termékei, de maguk a végtermékek is 
érzékenyek oxidatív behatásokra. Amint az a 3. ábrán  lát
ható, a 6 -os és 1 0 -es helyzetben oxidált szennyezé- 
sek/bom lásterm ékek je len lété t m utattuk ki. Bár a 6 - 
hidroxi epimerek és a 10-hidroxiszármazék UV spektru
mai term észetesen csak csekély mértékben térnek el az 
anyavegyületekétől és egym ástól, ennek a kis különbség
nek is diagnosztikus értéke volt azonosításukban [27,28].

Kiemelést érdemel, hogy az ismertetett nagyszámú szeny- 
nyezés túlnyomó része csak a kutatás-fejlesztés különböző 
fázisaiban jelent meg termékeinkben mérhető mennyiség
ben. A szerkezetükre vonatkozóan az analitikusok által szol
gáltatott adatok nagy segítséget jelentettek a szintetikus ve
gyészeknek keletkezésük okainak felderítésében és képző
désük visszaszorításában. A hivatalos gyógyszerkönyvek
ben leírt módszereknél lényegesen nagyobb szelektivitású 
és kiváló érzékenységű túlnyomásos rétegkromatográfiás 
módszerünk [26] alkalmasnak bizonyult valamennyi leírt 
szennyezés elválasztására és félkvantitatív meghatározására.

Az 1-3. ábrákon  az A-gyűrűben A4-3-oxo-csoportot tar
talmazó etinil-szteroidok szennyezésprofiljának vizsgála
tával kapcsolatos eredm ényeinket foglaltuk össze. M ás
fajta A-gyűrűt tartalmazó etinil-szteroidokra vonatkozó 
eredményeink közül kiem eljük a A9(11)-etinil-ösztradiol 
szennyezés felderítését etinil-ösztradiolban HPLC/UV és 
tömegspektroszkópiai vizsgálatok segítségével [23], vala
mint E  és Z  17a-etinil-ösztr-4-en-3|3,17-diol-3-acetát-17- 
(3’-acetoxi-2’-butenoát) [29,30] ill. 17a-etinil-ösztr-4-en- 
3(3,17-diol-3-acetát-17-(3-oxo-butanoát) [30] szennyezés 
felismerését etinodiol-diacetátban HPLC/MS és NM R 
spektroszkópiás módszerrel.

Kapilláris elektroforetikus vizsgálatok

A natív és szintetikus szteroidhormonok elektromos töltés 
nélküli, semleges anyagok; így közvetlen elválasztásuk ka
pilláris elektroforézissel nem lehetséges. A módszer micel- 
láris elektrokinetikus kromatográfiás változatának alkalma
zása mellett egy másik lehetőséget származékképzés utáni 
vizsgálatuk jelenti. Ebből a célból az etinil-szteroidok túl
nyomó részében jelenlevő A4-3-oxo-csoportot Girard P. ill. 
T-reagensekkel (acethidrazid-piridinium -klorid ill. 
acethidrazid-trimetil-ammónium-klorid) átalakítottuk pozi
tív töltést hordozó hidrazonszármazékokká. A származék
képzés után számos elválasztás volt végrehajtható, így pl. 
etiszteron elválasztása etinilcsoportot nem tartalmazó szin
tetikus prekurzoraitól, noretiszteron és norgesztrel, 
noretiszteron és önantátja elválasztása stb. [31].

Levonorgesztrel enantiomer-tisztasági vizsgálata

Norgesztrel totálszintézisében van egy olyan lépés, amit 
sztereospecifikusan és nem sztereospecifikusan is végre le
het hajtani. Ennek megfelelően előállítható a levonor
gesztrel ill. a racém norgesztrel. M indkettő gyógyászati for
galomban van. A levonorgesztrel enantiom er tisztaságának 
vizsgálata fontos analitikai feladat. A klasszikus megköze
lítéshez, az enantiomerek átalakításához homokirális rea
gensekkel könnyen elválasztható diasztereomerekké [32-

34] a norgesztrel nem rendelkezik megfelelő funkciós cso
portokkal. Annál szélesebb körben használnak HPLC elu- 
ensben oldott homokirális reagenseket (elsősorban cik- 
lodextrineket és származékaikat) diasztereomer adduktok 
dinamikus képzésére, majd ezek elválasztására akirális töl
teteken ill. a tölteten immobilizálva direkt elválasztásukra. 
Ciklodextrinek első, gyakorlati célokra is alkalmas felhasz
nálását norgesztrel enantiomerek elválasztására a Richter 
Rt. munkatársai írták le [35]. 10 mM y-ciklodextrint oldva 
az eluensben egyszerű oktadecil-szilika oszlop felhasználá
sával kiváló elválasztás érhető el ( a ^ p  = 1,14; R UD = 3,03). 

A módszer alkalmas 0,1% L-norgesztrel-szennyezés meg
határozására levonorgesztrelben [36].

Norgesztrel-enantiomerek elválasztásának és levonor
gesztrel enantiomer tisztaságának vizsgálata terén a leg
újabb fejlemény a legmodernebb elválasztástechnikai mód
szer, a kapilláris elektrokromatográfia sikeres alkalmazása 
y-ciklodextrin mint királis szelektor és 2 -morfolino-etán- 
szulfonsav mint háttér elektrolit alkalmazásával [37].

A y-ciklodextrinnel képzett igen stabilis komplex (az 
asszociációs konstans az NMR m érések szerint 104 1/mol 
nagyságrendű [38]) lehetővé teszi a két enantiom er NMR 
jeleinek (4-es helyzetű olefin proton és az etinil proton) 
olyan m értékű elválását, hogy az utóbbit felhasználva le
hetővé vált 0,5% L-norgesztrel szennyezés m eghatározása 
levonorgesztrelben [38].
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Ö S S Z E F O G L A L Á S

Görög Sándor: Szemelvények a Richter Gedeon Rt. analiti
kai kutatási eredményeiből

A szerző a Richter Gedeon Rt. alapításának 100 évfordulója al
kalmából rövid áttekintést ad a társaságnál folyó analitikai tevé
kenység múltjáról és újabb eredményeiről. Ez utóbbiakat 17- 
etinil-szteroidok példáján keresztül mutatja be. A klasszikus 
analitikai módszerek (titrimetria, spektrofotometria) eredmé
nyeinek bemutatása után a modem kromatográfiás és spektrosz- 
kópiás módszerek komplex alkalmazásával végzett szen
nyezésprofil vizsgálatok néhány eredményét foglalja össze. A 
kapilláris elektroforetikus vizsgálatok rövid ismertetése után a 
norgesztrel enantiomerek elválasztását és levonorgesztrel enan- 
tiomer-tisztasági vizsgálatát mutatja be HPLC, kapilláris elekt- 
rokromatográfiás és NMR spektroszkópiás módszerek alkalma
zásával.

[Magy. Kém. Lapja, 56, 445 (2001)] 

S U M M A R Y

S. Görög: Some Results of the Analytical Research at Gede
on Richter Ltd.

On the occasion of its centennarium a brief overview is present
ed on the history and the recent achievements of the analytical 
research at Gedeon Richter Ltd. The latter is characterised by 
presenting some of the results from the field of 17-ethinyl 
steroids. After the survey of the results of classical studies 
(titrimetry, spectrophotometry) the achievements in the field of 
impurity profiling are summarised which involve the complex 
use of modem chromatographic and spectroscopic techniques. 
This is followed by a brief presentation of the results of capillary 
electrophoretic studies. The last section deals with the separation 
of the enantiomers of norgestrel by chromatographic and capil
lary electrochromatographic methods and the use of these meth
ods and also NMR spectroscopy for the estimation of the enan
tiomeric purity of levonorgestrel.

Szív- és érrendszerre ható gyógyszeralapanyagok eljárás- 
fejlesztése______________________________________

F IS C H E R  J Á N O S *

Bevezetés

A szív- és érrendszerre ható gyógyszerek terén az elmúlt 
két évtizedben jelentős felfedezések születtek. Az 
angiotenzin-konvertáló enzim (ACE) gátlók között az

*Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest

enalapril-maleát képezi az 1995-ben forgalombahozott 
Ednyt®  és a lizinopril-dihidrát az 1997-ben bevezetett 
Lisopress®  hatóanyagát. A kalciumantagonista N orm odi- 
pine®, melynek hatóanyaga az amlodipin-bezilát, 1999- 
ben került bevezetésre a hazai piacon. Mindhárom készít
mény a hazai gyógyszerpiac vezető terméke. Az alap
anyagok eljárásfejlesztését ismerteti ez a rövid tanulmány.
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Enalapril-maleát

Az enalapril-m aleát (1) m ásodik generációs ACE-gátló. A 
rövid hatékonyságú captoprillal szemben hatása 12-24 
órán át tart. Az enalapril tekinthető' a captopril korai ana
lógjának („early-phase analogue”) [1]. Kémiai elnevezé
se: N-[( 1S )-1 -etoxikarbonil-3-fenilpropil]-L-alanil-L-pro- 
lin-maleát:

Az enalapril-m aleát első előállítása (Patchett, 1978) [2] 
L-alanil-L-prolin és 2-oxo-4-fenil-vajsav-etilészter reduk
tív aminálási reakcióján alapult, m elynél redukálószerként 
nátrium -ciano-bórh idrid-et alkalm azva, vagy Raney- 
nikkel jelenlétében alacsony nyom áson hidrogénezve 
S,S,S/R,S,S-diasztereom er keveréket kaptak. A legjobb 
diasztereomer-arány 87/13 volt. A diasztereomer-keverék- 
ből maleátsóként lehetett elkülöníteni az enalapril-maleá- 
tot, m elynek S,S,S-konfigurációja van. Ennél az eljárásnál 
a költséges kiindulási dipeptid 30-40% -a az irreverzibili
sen képződő R,S,S-diasztereom errel veszendőbe megy.

A Richter Rt. első eljárásának kidolgozása során arra tö
rekedtünk, hogy a diasztereom eria kérdését a szintézis ko
rábbi szakaszában oldjuk meg, hogy ezáltal a dipeptid- 
komponenst jobban hasznosítsuk. Ezt olyan m ódon való
sítottuk meg, hogy a C -  N kötést M ichael-addícióval hoz
tuk létre. L-alanil-L-prolin-benzilészter és (E)-etil-4-fenil- 
4-oxo-2-butenoát reakciója jó  term eléssel adta az N-[(1S)-
l-etox ikarbon il-3 -fen il-3 -oxoprop il]-L -alan il-L -p ro lin - 
benzilésztert, amit maleátsó formájában izoláltunk. Az el
járás előnyét növeli, hogy az anyalűgban maradt R,S,S- 
diasztereomerből a kiindulási anyagok regenerálhatok, 
amit a M ichael-addíció reverzibilis jellege tesz lehetővé 
(Fischer, 1983) [3] (1. reakcióvázlat, 1. ábra).

1. ábra. Az 1. reakcióvázlat

Az 1. reakcióvázlat szerint előállított addíciós termék ka
talitikus hidrogénezése kiváló termeléssel (91%) szolgáltat
ta az enalapril-maleátot {Fodor, 1983) [4]. M éretnövelés
kor az addíciós termék bomlékonysága, tisztításának nehéz
sége a szintézisút továbbfejlesztését tette szükségessé.

A Richter Rt. m ásodik eljárása azon alapszik, hogy (E)- 
etil-4 -fen il-4 -oxo-2-butenoát és L -alan in-benzilészter

M ichael-addíciója kiváló hozammal adja az N-[(1S)-1- 
etoxikarbonil-3-fenil-3-oxopropil]-L-alanin-benzilésztert, 
melyet HCl-sójaként izoláltunk. A m ellékterm ékként kép
ződő R,S-diasztereom erből a kiindulási anyagok jó l rege
nerálhatok {Fischer, 1990) [5]. Ennek a M ichael-addukt- 
nak katalitikus hidrogénezése jó  hozammal adta az S,S- 
konfugurációjú, stabilis ALE intermediert, m elynek kém i
ai neve: N -[(lS)-l-etoxikarbonil-3-fenilpropil]-L -alanin. 
Ebből a királis építőkőből jó  term eléssel és kiváló m inő
ségben állítható elő az enalapril-m aleát gyógyszeralap
anyag {Fischer, 1991) [6 ] (2. reakcióvázlat, 2. ábra).

2. ábra. A 2. reakcióvázlat

Lizinopril-dihidrát

A lizinopril (2) harm adik generációs ACE-gátló, mely ha
tását 24 órán át kifejti. Az enalaprillal ellentétben nem 
pro-drug. Leírása szerepel az enalaprilt is leíró alapszaba
dalomban [2]. Kémiai elnevezése: N 2-[(lS )-l-karbox i-3 - 
fenilpropil]-L-lizil-L-prolin-dihidrát:

Az alapszabadalom  a vízmentes lizinopril előállítását is
merteti és az enalapril analógiájára a zárólépésben végzi 
el a diasztereom érek szétválasztását. A 2-oxo-4-fenil-vaj- 
savat N 6-terc-butoxikarbonil-L-lizil-L-prolin-nal nátrium- 
ciano-bórhidrid jelenlétében reagáltatták, majd a konden
zációs term éket erősen savas ioncserélő gyantán kötötték 
meg, m elynek során a védőcsoport lehasad. A gyantáról 
am m ónium -hidroxid-oldat segítségével eluálták az inter
mediert, majd fagyasztva szárították és azután gélszűréses 
krom atográfia segítségével tisztították. A diasztereom er- 
keveréket polisztirolgyanta alapú oszlopon végzett kro- 
matográfiával választották szét. 250 mg diasztereomer- 
keverékből m indössze 72 mg S,S,S-konfigurációjú izo
mert nyertek ki fehér pelyhes csapadék formájában. Ez a 
lizinopril előállítás csak laboratórium i célra alkalm as és 
m éretnövelésre nem használható. Az eljárás alapvető hi
bája, hogy az értékes diasztereom er elválasztásakor a di-
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peptid-komponens egy része -  am ely a másik diasztere- 
omerbe épül be -  elvész. A nyolcvanas évek közepén az 
amerikai M erck cég és Richter Rt. egymástól függetlenül 
foglalkozott a lizinopril nagyipari szintézisének kidolgo
zásával.

A M erck cég (Blacklock , 1986) [7] N6-trifluoracetil-L- 
lizinből foszgénes eljárással N6-trifluoracetil-L-lizin-N- 
karboxanhidridet készített, m elyet prolin-kálium sóval 
kapcsolva jó  term eléssel nyert NP-trifluoracetil-L-lizil-L- 
prolin-t, am it 2-oxo-4-fenil-vajsav-etilészterrel reduktív 
aminálási reakcióval kondenzáltak Raney-nikkel katalizá
tor jelenlétében hidrogénezve. Diasztereomer-keverékhez 
jutottak, melyből bonyolult extrakciós/kristályosítási úton 
nyerték a tiszta N 2-[(lS )-l-etoxikarbonil-3-fenilpropil]- 
Nfi-trifluoracetil-L-lizil-L-prolint 47% -os termeléssel és a 
megközelítően 40% -ban képződő R-diasztereom er ve
szendőbe ment. Ezután nátrium -hidroxid vizes oldatával 
hidrolizálva eltávolították a védőcsoportokat, majd a 
nyers lizinoprilt oszlopkrom atográfiás úton megtisztítot
ták az R,S,S-izomertől és a semlegesítés során képződő 
sótól (NaCl).

A R ichter Rt. első  lizinopril eljárása -  az enalapril- 
eljárás m intájára -  szintén a M ichael-szerű addíciós re
akcióra épült. (E )-benzil-4-fen il-4 -oxo-2-butenoát és 
N6-B O C -L -lizil-L -pro lin -terc-bu tilészter addíciós ter
m ékéből a kívánt S ,S ,S-diasztereom ert oxalátsóként le
hetett elkülöníteni (F ischer , 1989) [8 ] (3. reakcióvázlat,
3. ábra).

N'-BOC-Lys-Pro-O'Bu -----> -

BOC: terc-butoxikarbonil

1. Pd/H2

2. H*
lizinopril*H20

3. ábra. A 3. reakció vázlat

Ennek az eljárásnak hátránya, hogy a M ichael-addukt 
oxalátsója m éretnöveléskor nem bizonyult elég stabilis
nak. M egoldásnak bizonyult annak a szintézisstratégiának 
alkalmazása, am it az enalapril-m aleátnál alkalmaztunk.

A Richter Rt. m ásodik lizinopril-eljárása azon alapszik, 
hogy a 4. reakcióvázlat szerint sikerült királis építőkövet 
szintetizálnunk (E)-etil-4-fenil-4-oxo-2-butenoát és N6- 
trifluor-acetil-L-lizin-benzilészter M ichael-addíciójával. 
Az S,S-addukt hidrogénklorid-sója jó l izolálható és az 
anyalúgban maradó diasztereom erből a kiindulási anya
gok regenerálhatok. Az S,S-addukt katalitikus hidrogéne- 
zése a LIZE építőkövet adta, m elynek kém iai neve: N 2- 
[(1S )-1 -etox ikarbonil-3-fenilpropil]-N 6-trifluoracetil-L- 
lizin (Fodor, 1991) [9] (4. reakcióvázlat, 4. ábra).

A  LIZE interm edierből L-prolin-benzilészterrel dicik- 
lohexil-karbodiim id reagens segítségével ju tunk a még
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C H 2C I2

---->-
H C I

4. ábra. A 4. reakcióvázlat

három  védőcsoporto t tartalm azó  lizinopril-szár- 
mazékhoz, m elyet m aleátsó form ájában nagy tisztaság
ban állítunk elő. Ebből a záróinterm edierből katalitikus 
hidrogénezéssel távolítjuk el a benzil-védőcsoportot, 
majd 25% -os tetram etil-am m ónium -hidroxiddal végzett 
hidrolízissel a m ásik két védőcsoportot. A reakcióelegy 
pH-értékét trifluor-ecetsavval 6,5-re állítva lizinopril- 
dihidrátot izolálunk (5. reakcióvázlat, 5. ábra) (Fodor, 
1991) [10].

1 . P d /H 2

--------l iz in o p r i l -d ih id r á t

2. OH-

3. pH: 6,5

5. ábra. Az 5. reakció vázlat

Ezzel az eljárással kiküszöböltük a korábbi lizinopril- 
eljárások hibáit. A LIZE révén egy nagytisztaságú királis 
építőkő állt rendelkezésre. Nem volt szükség foszgénre a 
peptidkötés létrehozásában. Végül a lizinopril-dihidrát 
izolálásánál nem volt szükség a korábbi eljárások bonyo
lult kromatográfiás módszereire.

Amlodipin-bezilát

Az am lodipin-bezilát (3) kalcium antagonista m echaniz
m usé vérnyom áscsökkentő, mely hatását 24 órán át kifej
ti. A nifedipin gyógyszeranalógja [1]. Az am lodipin- 
m aleátot Campbell és m unkatársai fedezték fel 1982-ben
[11]. A különféle am lodipinsók közül gyógyszertech
nológiai szem pontból az am lodipin-bezilátot találták leg
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alkalm asabbnak (D avison , 1986) [12]. Az am lodipin- 
bezilát kémiai neve: 3-etil 5-m etil (4RS)-2-[(2-am inoe- 
to x i)m e til]-4 -(2 -k ló rfen il)-6 -m e til-1,4 -d ih id rop irid in - 
3,5-dikarboxilát-benzolszulfonát:

(3)

Az am lodipin-bezilát kiindulási anyaga a 4-(2-klórfe- 
n il) -3 -e to x ik a rb o n il-5 -m e to x ik a rb o n il-6 -m e til-2 -(2 -  
ftá lam id o e to x i)-m etil- l,4 -d ih id ro p irid in , m elyet Ing- 
M anske  m ódszerével [13] h id raz in o líz isse l p rim er 
am inná alakítottak. A hidrazinolízist feleslegben vett 
hidrazin-hidrát etanolos oldatával történő' forralással 
hajtották végre és az am lodipin-bázist olajként izolálták 
[ 1 1 ], majd ebből ipari m etanolban benzolszulfonsav se
gítségével állíto tták  elő az am lodipin-bezilátot [12]. A 
hidrazin-hidrát használata b iztonságtechnikai okokból 
hátrányos. G őzei irritálják  a szem et, az orr és a torok 
nyálkahártyáját. B elégzése hányingert és hányást okoz
hat. K rónikus hatása károsítja a tüdőt, a m ájat és a ve
sét. Á llatkísérletek alapján rákkeltő  hatása is kim utatott 
[14].

Fenti eljárásnak az is hátránya, hogy a szintézis utolsó 
intermedierje, az am lodipin-bázis nem tisztított állapotban 
kerül sóképzésre. Végül am lodipin-bázisból metanolban 
az am lodipin-bezilát + 5°C-on le sem választható, ugyan
is a term ék ebben az oldószerben és ezen a hőmérsékleten 
jó l oldható.

A Richter Rt. eljárása azon alapszik, hogy az N-ftaloil- 
am lodipin vizes alkáli-hidroxid-oldat hatására m ár szoba- 
hőmérsékleten az am lodipin-ftálam idsav sójává alakul át, 
amelyből savanyításkor kvantitatív term eléssel és nagy 
tisztaságban am lodip in-ftálam idsav  nyerhető. Az 
am lodipin-ftálamidsavból vizes acetonitrilben benzolszul
fonsav jelenlétében melegítve (80°C, 3-4 óra), majd a 
szerves oldószer lepárlása után kiváló term eléssel és tisz
taságban nyerhető az am lodipin-bezilát (6. reakcióvázlat,
6. ábra) (Fischer, 1994) [15].

OH- / H20

Ph-SOjOH

------^  amlodipin-bezilát

6. ábra. A 6. reakcióvázlat
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Ö S S Z E F O G L A L Á S

Fischer János: Szív- és érrendszerre ható gyógyszeralap
anyagok eljárásfejlesztése

A közlemény a Richtcr Rt. űj készítményeinek (Ednyt®, Liso- 
press® és Normodipine®) alapanyagaira: az enalapril-maleátra, a 
lizinopril-dihidrátra és az amlodipin-bezilátra kidolgozott eljárásfej
lesztési munkákat foglalja össze. Az enalapril-maleát és a lizino- 
pril-dihidrát eljárásfejlesztésében központi helyet foglalt új királis 
építőkövek kifejlesztése, konvergens szintézis kidolgozása. Az 
amlodipin-bezilát eljárásfejlesztésében az egészségre káros hidra
zin-hidrát kiküszöbölése, valamint új, jól tisztítható záró intermedi
er kifejlesztése volt a célunk.

[Magy. Kém. Lapja, 56, 448 (2001)]

S U M M A R Y

J. Fischer: Process Development of Cardiovascular Drug 
Ingredients

In this article the process development of enalapril maleate, 
lizinopril dihydrate and amlodipine besylate is summarized. 
These are ingredients of the new drugs (Ednyt®, Lisopress® and 
Normodipine®) of Richter Ltd. New chiral building blocks and 
convergent syntheses played an important role in the synthesis of 
enalapril maleate and lizinopril dihydrate. In the synthesis of 
amlodipine besylate the hazardous reagent hydrazine hydrate 
could be eliminated and a new closing intermediate was found 
which could be easily purified.
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Szteránvázas vegyületek kutatása és fejlesztése a Richter 
Gedeon Rt.-ben I.*

TUBA ZOLTÁN** 
MAHÓ SÁN D O R **  
GÁLIK GYÖRGY** 

HORVÁTH JUDIT** 
SZÉLES JÁ N O S**  

TÓTH JÓZSEF**

A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. a szteránvázas ve
gyületek előállítása, azok készítm ényként való forgalom
ba hozatala területén nagy hagyom ányokkal rendelkezik. 
A korai kezdetektől a Richtert a hagyom ányos szteroid 
gyártók között tartják számon. A  társaság alapítójának 
ovarium tablettája már szteroidhorm ont tartalmazott. A 
harmincas években a R ichter nagyüzemi méretben izolál
ta a kristályos ösztront ló vizeletből és ezzel nemzetközi 
viszonylatban is a legnagyobb ösztron exportáló cégek 
között tartották számon [1]. A harmincas évek végén ko
leszterinből kiindulva kezdődött meg a tesztoszteron [2 ] 
és progeszteron gyártása [3]. Az ötvenes évek elején a 
dezoxikortikoszteron-acetát kis volum enű gyártása is 
megindult.

M inőségi és mennyiségi előrelépés a hatvanas évek ele
jétől számítható, am ikor a reprodukciós és gyártásfejlesz
tésen alapuló kutatás eredeti m olekulák (mazipredon- 
hidroklorid (Illa), pipekurónium -brom id (XX)) kifejlesz
tésével is bővült. Ebben az időszakban a Kőbányai Gyógy- 
szerárugyárban beindult a hormonális fogam zásgátlók ha
tóanyagainak előállítása, valamint az ezekből előállítható 
készítmények fejlesztése. Ettől az időponttól számítva a 
reprodukciós kutatás és az eredeti vegyületek kutatása 
párhuzamosan, egym ásra ötletadóan folyt.

Vízoldékony amino-kortikoidok előállítása

Az ötvenes évek terápiájában -  m int m odem  irányzat -  
egyre nagyobb teret hódított a glükokortikoid tartalmú ké
szítmények alkalm azása. Ezek a készítm ények elsősorban 
tabletta form ájában vagy kenőcsként kerültek alkalm azás
ra. Mivel ezek a szteroidok vízben vagy vizes, injekciós 
oldat készítésére alkalm as oldatokban nem  oldódnak, in
jekciós készítm ényként nem kerülhettek kiszerelésre és 
alkalmazásra. Tekintettel arra, hogy ezen alkalm azási te
rületeknek a terápiában nagy jelentősége van, a gyár be
kapcsolódott a vizes oldatokban is kiszerelhető kor- 
tikoidok kutatásába, am elynek eredm énye a mazipredon- 
h idroklorid  (1 ip ,17a-d ih id rox i-(4 -m etil-l-p iperazin il)- 
pregna-l,4-dién-3,20-dion-hidroklorid, Illa, 1. ábra) elő
állítása, am ely Depersolon® néven nyert terápiás alkalm a
zást, elsősorban  olyan kórképekben, ahol a gyors 
glükokortikoid hatás életm entő: égési, traumás, műtéti 
vagy intoxikáció következtében fellépő sokk stb. A későb-

♦Technikai okokból a közlemény II. részét a következő számunkban kö
zöljük
**Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest

mkl

1. ábra. Mazipredon-hidroklorid

bi vizsgálatok során kiderült, hogy a Depersolon a gyulla
dásos folyam atok kezelésére a bőrgyógyászatban kenőcs 
form ájában is jó l alkalm azható. A 21-am ino-pregnán szár
mazékok szintézisét a 2 . ábrán  vázolt módon valósítottuk 
meg. Prednizolonból (I) kiindulva előállítottuk a 21- 
mezilátot (II), majd különböző, elsősorban gyűrűs sze
kunder aminokkal, pl. piperidinnel, morfolinnal, 1-metil- 
piperazinnal stb., célszerűen acetonos oldatban reagáltat- 
tuk, am ikor a m egfelelő 21-amin szárm azékhoz (III) ju 
tottunk [4, 5, 6 ]. Az acetonos reakcióközeg biztosította, 
hogy csak a célterm ék vált ki az oldatból 90%  fölötti ho
zammal 96% -os tisztasággal.

2. ábra. 21-Amino-pregnán származékok szintézise

Az idézett egyszerűnek tűnő, m indössze háromlépéses 
szintézis folyamán, a kutatás idején több em lítésre méltó 
problém ával találkoztunk. így pl. kezdetben a 21  -tozilátot 
(IV) használtuk az am inálási reakció kiindulási anyaga
ként, ez azonban azt a problém át okozta, hogy a képződött 
term ék m inden esetben sárga színű, idegen termékkel 
szennyezett volt. V izsgálataink folyam án izoláltuk a sárga 
színű szennyező term éket (VI) és m eghatároztuk a szerke
zetét. A 3. ábrán  látható VI „bétáin” típusú termék képző
dése a toluolszulfonsavészter képzési reakcióra vezethető 
vissza, ui. a reakció folyam án a cél term ék a 21  -tozilát 
(IV) még alacsony hőm érsékleten is néhány %-ban to-
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vább reagált az oldószerként és katalizátorként használt 
piridinnel. Am ennyiben nyersterm éket használtunk fel az 
aminálási reakcióban, úgy a lúgos közegben az em lített 
piridiniumsó (V) a VI bétáin típusú, élénk sárga színű ter
mékké alakult át. Am ennyiben pedig a tozilátot (IV) több
szöri átkristályosítással tisztítottuk, úgy az előállítás gaz
daságosságával voltak problém ák. Ezt a problém át azzal 
oldottuk meg, hogy - m int em lítettük - a későbbiekben a 
metánszulfonsavésztert (II) állítottuk elő, katalizátorként 
és savm egkötőként pedig trietil-am int alkalmaztunk.

A mazipredonnal kapcsolatos szintézisek folyam án nem 
hagytuk figyelmen kívül a terület tudományos érdekessé
gét sem. Azt találtuk, hogy azok a vegyületek (III), am e
lyek a pregnán oldallánc 2 1 -es szénatomján bizonyos 
amin funkciót, a 2 0 -as szénatom on oxo-funkciót, a 17-es 
szénatomon hidroxil csoportot tartalmaznak, az amin 
szubsztituenstől függően savas közegben átalakulhatnak 
ún. „enol-aldehid” oldalláncú pregnán szárm azékokká 
(VII) [7, 8 ] (4. ábra).

4. ábra. Az „enol-aldehid” (VII) előállítása

A továbbiakban vizsgáltuk az a-am ino-keton jellegű ol
dallánc oxidációját, enyhe oxidálószerekkel. Azt találtuk, 
hogy a fenti szerkezetű am ino-ketonok (III), higany-(II)- 
sókkal enyhe körülm ények között kvantitatíve oxidálha
tok, az 5. ábrán  m egadott reakcióegyenlet szerint, a 2 1 - 
aldehid-hidrát m onom etil-acetáljává (VIII) [9, 10].

Ö sszefoglalva, a m azipredon (Illa) hatóanyagot tartal
mazó D epersolon 1964 óta van terápiás alkalm azásban 
idehaza és külföldön. A szintézissel szerzett tapasztala
tok - m ellékterm ék „bétáin” (VI) izolálás - analitikai el-

5. ábra. 21-Amino-pregnán származékok oxidációja Hg‘+-sókkal

járás, szennyezés m eghatározás k idolgozására is ötletet 
adtak [ 1 1 ].

A Hg-(II)-sókkal, kvantitatíve kivitelezhető oxidációs 
reakció, az a-am ino-ketonok funkciós rendszerének meg
határozását tette lehetővé.

A sóképzés, pontosabban a mazipredon kvaterner szár
mazékának -(4-[l 1 [3,17a-dihidroxi-pregna-1,4-dién-3,20- 
d ion-21-il]-l,l-dim etil-piperazinium -brom id, IX , 6. ábra) 
az előállítása, valamint biológiai vizsgálata új terápiás te
rület, a neurom uszkuláris blokkolók kutatására hívta fel a 
figyelmet.

Neuromuszkuláris blokkolók előállítása

A harántcsíkolt izomzat tónusának csökkentése az anesz
tézia fontos feladata, e nélkül sok műtét el sem képzelhe
tő, a legtöbb megnehezül. A legerősebb, jó l szabályozha
tó izom ellazulást a perifériás tám adáspontú izomrelaxán- 
sokkal érhetjük el.

A bevezetőben néhány biológiai alapfogalm at szeret
nénk tisztázni. Az izom relaxánsok (neurom uszkuláris 
blokkolók) hatásm echanizm usuk alapján az úgynevezett 
depolarizáló és nem depolarizáló típusba sorolhatók. A 
depolarizáló m echanizm us alapján ható relaxánsoknak 
nincs antidótum uk - azok hatását kolin-észteráz bénítok - 
pl. neosztigmin - nem  antagonizálják.

Korszerűbbek, lényegesen kevesebb mellékhatással bí
rók az ún. nem  depolarizáló relaxánsok, am elyeknek van 
antidótumuk, azaz a hatás acetil-kolin-észteráz inhibito
rokkal felfüggeszthető . Ism eretes, hogy a neuro
muszkuláris junkción az acetil-kolin a mediátor.

Az izom relaxánsokat a klinikai igény alapján hatástarta
muk szerint is csoportosítják:
1 . a rövid hatástartam úak előnyös gyógyászati felhaszná

lása a rövid ideig tartó beavatkozások m egkönnyítése, 
így az intubálás, törések, ficam ok helyretétele, a sokk
terápiában az izom görcsök megszüntetése stb. Jellem 
zőjük a gyors hatáskezdet és gyors hatásm egszűnés;

2 . a közepes hatástartam ú relaxánsokat elsősorban a 2 0 - 
30 perces sebészeti beavatkozásoknál alkalm azzák;

3. nagy m űtéteknél a hosszabb hatástartam ú relaxánsok 
lehetnek előnyösebbek.

M egjegyezzük, hogy a közepes és hosszú hatástartam ú 
relaxánsok között nincs éles határ.

M ilyen feltételeket kell kielégíteni egy ideális neuro
muszkuláris blokkolónak?

mkl2001. 56. ÉVFOLYAM. 12. SZÁM 453



1. Nem depolarizáló hatásm echanizm us (van antidótuma).
2. Gyors hatáskezdet.
3. Ne legyen mellékhatása:

a. vagolítikus,
b. hisztamin felszabadító,
c. ganglionblokkoló.

4. Ne kum ulálódjon ism ételt adásnál.
5. Ne legyen hatásos - főleg más hatású - metabolitja.
6 . A hatás m egszűnése ne legyen szerv- vagy enzimfüggű.
7. A sebészeti m űtétek folyam án ne legyen nem kívána

tos kölcsönhatása az anesztetikum okkal, ill. más 
anyagokkal.

8 . Rövid műtétek esetén különösen gyors hatáskezdet, ha
tásmegszűnés legyen.

A perifériás tám adáspontú izomrelaxánsok kutatásába az 
1970-es évek elején  kapcsolódtunk be, egyrészt a 
mazipredon szárm azékokkal kapcsolatos szerkezet-hatás 
összefüggés vizsgálatok, másrészt a szakirodalomban ak
kor leírt és leghatásosabbnak talált pankurónium -bromid 
(1,1 ’-[3 a ,  17 |3 -d iace to x i-5 a -an d ro sz tán -2 (3 ,16(3-diil]- 
bisz[l-m etil-piperidínium ]-dibrom id, X, 7. ábra) szintézi
sét és biológiai hatását figyelem be véve. Ez utóbbi vegyü- 
letet az Organon cég kutatói szintetizálták.

A vegyület hatásm echanizm usával kapcsolatban tetszetős 
elm élet született, am elyet a szerzők elsősorban a kvater- 
ner centrumok egym ástól való „ideális” távolságához 
(1 108 pm), valam int a szteránváz A- és D-gyűrűjére tá
maszkodó acetil-kolin je llegű  struktúrához rendeltek. A 
kutatók elképzelése az volt, hogy az ilyen szerkezetű 
kvatem er vegyület jó l kötődhet a receptorokhoz az acetil- 
kolinhoz való szerkezeti hasonlóság miatt. Ismeretes, 
hogy a neurom uszkuláris junkción az acetil-kolin a 
mediátor. A m eggyőzőnek látszó m agyarázat ellenére is 
bekapcsolódtunk a kutatásba, ugyanis már korábbi kísér
leti tapasztalataink sem igazolták kizárólagosan, hogy 
csak ez az egyetlen út az ideális, mellékhatásmentes neu
romuszkuláris blokkoló megtalálására.

M integy száz, kü lönböző  szerkezetű  m ono-, bisz- és 
trisz-kvaterner csoporto t tartalm azó androsztánvázas 
vegyületet á llíto ttunk elő, am elyek közül szám os je le n 
tős neurom uszkuláris blokkoló  hatással rendelkezik. A 
so ro za t egy ik  tag ja , a 4 ,4 ’- [3 a ,1 7 P -d ia c e to x i-5 a -  
an d ro sz tán -2 p , 16 P -d iil]-b isz [  1,1 -d im e til-p ip e ra z ín i-  
um ]-dibrom id (XX ) (p ipekurónium -brom id, Arduan®) 
a farm akológiai v izsgálatok alapján, klinikai k ipróbá
lásra, m ajd annak eredm ényeként k lin ikai alkalm azásra
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8. ábra. A pipekunórium-bromid (XX) szintézise. 
Reagensek, reakciókörülmények: I: H2, Pd/C, EtOH; II: CH3S 0 2CI, 

THF, Et3N, 0-5°C; III: A120 3/H+, toluol; IV: aceton-enol-acetát, 
H2S 0 4; V: 3-klór-perbenzoesav, NaOAc, CH2C12; VI: 1-metil-pipe- 

razin/H20 , refl., 100 óra; VII: NaBH4, MeOH, 0-3°C; VIII: CH3COCl. 
CH2C12, 5-10°C; IX: CH3Br, aceton

került, m int közepes-hosszú hatástartam ú nem  depo la
rizáló  hatásm echanizm usú izom relaxáns, az általános 
sebészetben, a sz ívsebészet nyito tt és zárt m űtétéinél, 
az agysebészetben, az idegsebészetben, a perifériás ér
sebészetben, a nőgyógyászati és szülészeti beavatkozá
soknál (császárm etszés), az orr-, fül- és gégegyógyá
szatban, az égési sérülteken végzett m űtéteknél, és az 
o rto p éd ia i seb észe tb en  [12-20]. A v eg y ü le t a 
pankurónium -brom iddal (X) ellentétben m ellékhatás 
m entes.

A pipekurónium -brom id (XX) szintézise a 8. ábrán  
látható.

Mi az alapvető különbség szerkezetileg a pankurónium - 
brom id (X) és a pipekurónium -brom id (XX) között? 
a. A pankurónium -brom idban a kvaterner nitrogénatomok 

távolsága a röntgendiffrakciós mérések alapján 1 108
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9. ábra. A pankurónium-bromid (X) és 
a pipekurónium-bromid (XX) térszerkezete

pm, míg a pipekurónium -brom idban jóval nagyobb: 
1 606 pm [27, 28].

b. A vegyületek A- és D -gyűrűjére támaszkodó szub- 
sztituensei a pipekurónium -brom idban nem acetil-kolin 
jellegűek.

Az egykristály röntgendiffrakciós vizsgálatok egyértel
műen bizonyították a szerkezeti különbséget a két vegyü- 
let között, mint ez a 9. ábrán  látható.

Egy új gyógyszer terápiás alkalm azásának feltétele az 
is, hogy ism erjük a metabolitok, szennyező termékek 
szerkezetét, biológiai hatását.

A pipekurónium -brom id m etabolitjai a részlegesen 
dezacetilezett 4 ,4 ’-[1 7 p -ac e to x i-3 a -h id ro x i-5 a -  
androsztán-2p, 16P-diil]-bisz[ 1,1 -dim etil-piperazínium ]- 
dibrom id (X X I), a 4 ,4 ’-[3 a -ace to x i-1 7 p -h id ro x i-5 a- 
androsztán-2p, 16P-diil]-bisz[ 1,1 -dim etil-piperazínium ]- 
dibrom id (X X II), valam int a teljesen dezacetilezett 4 ,4 ’- 
[3 a , 17 P -d ih idroxi-5a-androsztán-2p , 16P-diil]-bisz[ 1,1- 
dim etil-piperazínium j-dibrom id (X X III). A m etabolitok 
szintézisét a pipekurónium -brom id interm edierjeiből va
lósítottuk meg.

A szennyező term ékek egy része m egegyezik a 
metabolitokkal, a m onokvatem erek (XXIV, XXV) szinté
zisét ugyancsak az interm edierek felhasználásával oldot
tuk meg [29, 30].

Egy új gyógyszer forgalom ba hozatalának ma már az is 
feltétele, hogy a metabolitok szerkezetén és biológiai ha
tásán túl ismerjük a hatóanyag és metabolitjainak kon
centrációját és eloszlását az egyes szervekben. A m ennyi
ségi és minőségi meghatározás egyik korszerű m ódszere a 
radioimmunanalízis. Ezzel a vizsgálati módszerrel elm é
letileg minden antigén tulajdonságú anyag kimutatható, 
ill. m ennyiségileg m eghatározható. A vizsgálatokhoz 
szükséges specifikus antitest képzéshez olyan vegyületek- 
re - hapténekre - van szükség, am elyek BSA-hoz kötőd
nek és szerkezetileg a kötőcsoport kivételével m egegyez
nek a m eghatározandó anyaggal [31].

Vizsgálataink konkrét célja az Arduan® terápiás fel- 
használásának a kiszélesítése volt, ui. a szülészetben való

10. ábra. A pipekurónium-bromid hapténjei

biztonságos alkalm azáshoz bizonyítani kell, hogy a ható
anyag ill. m etabolitjai nem jutnak át a placentán.

Az észter-típusú haptének szintéziséhez a szteránváz 3- 
as, ill. 17-es szénatomján, az oxim -típusú haptének előál
lításához a 7-es szénatom on építettük ki a „kötőcsoportof ’ 
(XXVI, X X V II, X X V III, X X IX ) (10. ábra).

M int a fejezet bevezetőjében em lítettük, az izomre- 
laxánsokat a klinikai igény alapján, hatástartam uk szerint 
is csoportosítják. A pipekurónium -brom iddal kapcsolatos 
kémiai és farm akológiai vizsgálatok során - am elyek első
sorban a szerkezet és hatás összefüggésének m egism eré
sét célozták - jelzést kaptunk arra is, hogy milyen kémiai 
szerkezeti változtatásokat (m ódosításokat) célszerű alkal
mazni ahhoz, hogy rövid hatástartam ú szárm azékokhoz 
jussunk. így például vizsgáltuk a 17-es, valamint a 2 -es 
acetilcsoport térállásának szerepét. E lőállítottuk a 4 ,4 ’-
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12. ábra. Mono- és trisz-kvatemer származékok

[3a,17a-d iacetox i-5a-and rosztán -2p ,16 (3 -d iil]-b isz[l,l-  
dim etil-piperazinium ]-dibrom idot (XXX), a 4 ,4’-[3p,17p- 
d iacetox i-5a-androsztán-2p , 16P-di-il]-bisz-[ 1,1 -dimetil- 
piperazinium j-dibrom idot (XXXI).

A továbbiakban a kvatem er centrum ok távolságának 
függvényében vizsgáltuk a szerkezet-hatás összefüggést, 
így a piperidin és az 1-metil-piperazin szubsztitúció segít
ségével ún. vegyes am inokkal szubsztituált szárm azéko
kat állítottunk elő (X X X II, X X X III), [32], (11. ábra).

Tanulmányoztuk, hogy a kvatem er centrumok száma ho
gyan befolyásolja a hatás mértékét, illetve a hatástartamot 
(XXXIV, XXXV, X X XV I vegyületek), [33], (12. ábra).

A biológiai hatást illetően m eglepő eredm ényt kaptunk, 
am ikor az amin szubsztitúció helyét változtattuk meg. 
U gyanis a „6,16-bisz-am ino” szárm azékok kvatem er 
származékai azonos nagyságrendű hatással rendelkeztek, 
m int a 2,16-bisz-am ino-androsztánok kvatem er vegyüle- 
tei [34]. M egjegyezzük még, hogy a „6,16-amino-kvater- 
nerek” is szinte m ellékhatásm entesek voltak, hatástartam 
ban azonban nem történt előrelépés.

Azon vegyületek, am elyek a „kvatem er am in” funkciót 
a 17-es helyzetben, a  vagy p térállásban tartalmazták, 
vagy a 2-es p pozíció helyett a 3 a  helyzetben, biológiai
lag nem vették fel a versenyt a már em lített 2p, 16P-, vagy 
6p,16p-kvatem er am in származékokkal.

A továbbiakban vizsgáltuk az ún. „kvatemer-aza”-ve- 
gyületek szerkezet-hatás összefüggését. Az új vegyület- 
csoport szintézise további adatokkal szolgált, elsősorban a 
hatástartam vonatkozásában (XXXVII-XLVI), (13. ábra).

Visszatérve a pipekurónium -brom id szintéziséhez, vizs
gáltuk a szteránváz „konform ációjának” , pontosabban az 
AB gyűrű anellációjának és a biológiai hatás összefüg
gésének szerepét. így előállítottuk az „5P-vekurónium- 
brom idot” (X LV II) illetve az „5P-pipekurónium-bromi- 
dot” (X LV III), (14. ábra).

A pipekurónium -brom id „C-analógjainak” (X LIX , L) 
szintézise m egerősítette vélem ényünket a szteránvázhoz 
direkt kapcsolódó acetil-kolin szerkezet nem  kizárólagos
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13. ábra. Kvatemer aza-amino vegyületek

14. ábra. „5p-pipekurónium-bromid” (XLVII) és 
,,5p-vekurónium-bromid” (XLVIII)

fontosságát illetően, amire már utaltunk a pipekurónium- 
brom id szintézisénél (15. ábra).

A  pipekurónium-bromid, a metabolitok, a valóságos és 
potenciális szennyezések hatás-szerkezet összefüggésének 
vizsgálata céljából előállított származékok, haptének szer
kezetét IR, NM R és MS spektroszkópiás módszerekkel, 
valamint röntgendiffrakciós módszerrel igazoltuk [35-39].

A fenti kísérleti tapasztalatok birtokában kiértékeltük a 
hatás-szerkezet összefüggésének eredm ényeit, és a továb
biakban két új származék, illetve azok analógjainak szin
tézisét határoztuk el. Célunk olyan új, rövid hatástartam ú
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15. ábra. A „pipekurónium-bromid” „16-C-analógjai”

vegyület előállítása volt, am ivel kiváltható a depolarizáló 
hatásm echanizm usú szukcinil-kolin.

RGH-4201 (Duador) szintézise

Az RGH-4201 kódjelű vegyület (LIX) szintézisét 
epiandroszteron-acetátból (LI) kiindulva valósítottuk meg, 
[40], (16. ábra). Vegyületünk a biztató farmakológiai vizs
gálatok után, klinikai vizsgálatokra került, ahol igazolódott a 
kiváló rövid hatástartam, de a kis mértékű tachikardiás mel
lékhatása a klinikai alkalmazást nem tette kifogástalanná.

16. ábra. Az RGH-4201 (LIX) szintézise.
Reagensek, reakciókörülmények: I: H2NOH.HCl, NaOAc, EtOH, refl.; 

II: CH3C6H4S 0 2C1, CH2C12, Et3N, 0-5°C; ü t  (CH3)2S 0 4, benzol, 
refl.; IV: CeCl3/NaBH4, MeOH; V: CH20 , HCOOH, refl.; VI: 

CH3S 0 2C1, CH2C12, Et3N; VII: pirrolidin, refl.; VIII: CH3Br, CH2C12

17. ábra. Az SZ-1677 (LXVII) szintézise.
Reagensek, reakciókörülmények: I: H2NNH,.H20 , Et3N, EtOH. refl.;

II: NBS, piridin, 0°C, III: 3-klór-perbenzoesav, CH2C12;
IV: pirrolidin, 0°C, MeCN; V: NaBH4, MeOH; VI: l,4-dioxa-8-aza- 

spiro[4.5]dekán/H20, 120 óra refl.;VII: CH3COCl, CH2C12 0°C; VIII: 
CH2=CHCH2Br, aceton, CH2C12

Sz-1677 kódjelű vegyület előállítása

A szintézis kiindulási vegyülete, a p ipekurónium -bro
mid előállításához is használt, 5a-androsz t-2 -én-17-on  
(XIV), am elyből nyolc reakciólépéssel ju to ttunk  a cé l
te rm ékhez , az l-[1 7 P -ac e to x i-2 (3 -(l,4 -d io x a -8 -a za- 
sp iro [4 ,5 ]-d ec-8 -il)-3 a -h id ro x i-5 a-an d ro sz tán -1 6 P -il]-  
l-(2 -p ro p en il)-p irro lid in iu m -b ro m id h o z  (S z-1677 , 
LXVII), [41], (17. ábra).

Az összehasonlító farm akológiai és toxikológiai vizsgá
latok eredm ényesen zárultak, az Sz-1677 jelzésű  vegyület, 
m int rövid hatástartam ú neurom uszkuláris blokkoló klini
kai vizsgálatra jelö lt [42].

Összefoglalva, az Arduan 1981 óta van terápiás alkal
mazásban, idehaza és külföldön. Az Arduan a Richter Rt. 
első originális készítm énye, am elyet Arpilon® néven az 
Egyesült Á llam okban is törzskönyveztek.

Az S z-1677 jelzésű, a farm akológiai vizsgálatok alapján 
nem depolarizáló hatásm echanizm usú, rövid hatástartam ú 
vegyület klinikai vizsgálatra jelölt.
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Acta Anaesthesiol. Scand. In press

Ö S S Z E F O G L A L Á S

Tuba Zoltán — Mahó Sándor — Gálik György — Horváth Judit 
— Széles János — Tóth József: Szteránvázas vegyületek kuta
tása és fejlesztése a Richter Gedeon Rt.-ben I.

A szerzők áttekintést adnak a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár 
Rt. néhány szteroid témájú originális kutatásáról, amelyet az 
1960-as évektől végeztek. Részletesen ismertetik a terápiában 
bevezetett mazipredon-hidroklorid (Depersolon®) és a 
pipekurónium-bromid (Arduan®) szintézisét. Ugyancsak ki
emelten foglalkoznak az ígéretes eredeti molekula, az SZ-1677 
szintézisével.

[Magy Kém. Lapja, 56, 452 (2001)]

S U M M A R Y

Z. Tuba — S. Mahó — Gy. Gálik — J. Horváth — J. Széles — J. 
Tóth: Steroid Research and Development in Gedeon Richter 
Ltd. I.

This review summarises the synthesis of steroids in Gedeon 
Richter Ltd. since the beginning of sixtieth. Substantial informa
tion is presented about the synthesis of new original derivatives 
therapeutically already used like mazipredone hydrochloride 
(Depersolon®) and pipecuronium bromide (Arduan®). Informa
tion is given about the promising derivative SZ-1677.
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A Richter Gedeon Rt. kutató és fejlesztő tevékenységének 
néhány eredménye a heterociklusos vegyületek körében

DOMÁNY GYÖRGY* 
NEMES ANDRÁS*

A Richter Gedeon Rt. a II. világháború és az állam osítás
sal kapcsolatos átszervezések utáni vérveszteségeket 
követően nagy erőfeszítéseket tett a kutatás színvonalának 
fenntartásáért, nem csak a hagyom ányos állati és növényi 
eredetű gyógyszerek, de az azokban az évtizedekben 
hatalm as fejlődést m utató sz in tetikus gyógyszerek 
területén is. Ekkor kezdtek a heterociklusok, m int gyógy- 
szer-hatáshordozók nagy számban megjelenni a szin
tetikus gyógyszerek körében. Jelen tanulmányban az origi
nális és reprodukciós gyógyszerkutatás néhány jellem ző 
mozzanatát villantjuk fel a heterociklusos vegyületek 
körében elért eredményeiből, melyek a gyár saját kutató
fejlesztő gárdája, és a külső, egyetemi és kutatóintézeti 
kutatók összehangolt m unkája nyomán születtek.

A Richter Gedeon Rt. háború utáni term ékpalettáján a 
heterociklusos vegyületek első képviselője volt Clauder 
javaslatára (1948) a dacem azine nevű fentiazinszármazék. 
M int az Ahistan nevű antihisztam in hatású készítmény 
hatóanyaga 1950 és 1959 között volt forgalomban, 1960- 
tól pedig mind a mai napig a Ridol nevű görcsoldó kom 
ponense (7. ábra).

I. ábra. Dacemazine

Clauder professzor nevéhez fűződik egy eredeti triazin- 
származék, az am anozinejl] is, ami Urofort néven volt 
forgalomban 1949. és 1959. között. A gyógyszer a higanyt 
nem tartalmazó vizelethajtók körébe tartozik (2 . ábra).

2. ábra. Amanozine

Egy különösen eredm ényes gyógyszerkutatási sorozat 
első epizódja a pim eclone nevű, egyszerű piperidinszár- 
mazék (3. ábra). Az anyagot m agát először M annich  állí
totta elő a róla elnevezett reakcióval (M annich  1927), 
majd később a nem kevésbé híres Dimroth  is foglalkozott 
vele (Dimroth  1940). Gyógyászati jelentőségét, nevezete
sen légzésstim uláló hatását azonban, magyar kutatók, 
Nádor és Pórszász fedezték fel [2]. Számos beteg köszön
heti életét az egykor a magyar m entőautókban rend
szeresített pim eclone-tartalm ú Spiractinnak.

*Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest

3. ábra. Pimeclone

Jelentősebb és tartósabb siker lett a következő M annich- 
keton, a tolperisone [3]. Az izom tónust csökkentő hatású 
anyag ma is forgalomban van, sőt m ondhatjuk, hogy 
reneszánszát éli. K ülönösen nagy karriert fu to tt be 
Japánban, ahol időközben több analóg gyógyszert 
fejlesztettek ki a tolperisone m intájára (4. ábra).

4. ábra. Tolperisone

A gyógyszerhatóanyag továbbfejlesztésére a R ichter 
kutatói is tettek kísérletet. Szegedi kém ikus kollégákkal 
együttm űködve (Farkas, Földeák, Hegyes 1990) született 
meg a szilícium tartalm ú analóg, a silperisone [4], ami 
több tekintetben felülm últa a tolperisont. A fejlesztést 
azonban a klinikai fázisban fel kellett függeszten i 
bizonyos toxicitási problém ák m iatt (5. ábra).

5. ábra. Silperisone

A N ádor  és m unkatársai által M annich-reakcióval előál
líto tt b iológiailag hatásos anyagok további képviselő je a 
bisaram il [5]. Ebben az esetben N -m etil-p iperidonból, 
e tilam inból és két m ól form aldehidből képződik  a 
M annich-keton (6 . ábra). Ebből a kulcsin term edierből 
kapható meg néhány további kém iai lépés után a ter
mék, egy kiváló antiarritm ikum , ami valószínűleg  sike
res gyógyszer lett volna, ha időközben nem  vetődik a 
gyanú árnyéka a sz ívritm ust szabályozó szerek azon 
családjára, am ihez a bisaram il is tartozik. M a ezt a 
hatástani csoporto t a szakm a nem  tekinti e léggé m eg
bízhatónak.

6. ábra. A bisaramil szintézise
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oÉrdekes színfoltja a társaságnál folyó heterociklusos 
kutatásnak a diazepam  reprodukciója (7. ábra). Az origi- 
nátor Hoffman-La Roche kutatói, a világhírű Sternbach  
vezetésével számos jobbnál-jobb eljárást dolgoztak ki az 
igen népszerűvé vált gyógyszerhatóanyag előállítására. A 
Richter kutatóinak (Lów , Kisfaludy 1966) mégis sikerült 
független és egyben praktikus eljárást találniuk a peptid- 
kém iai kutatásban szerzett tapasztalataikat kam atoztatva 
[6 a,b]. Az eljárás lényeges lépései a benziloxikarbonil- 
glicinnel, vagy származékával végzett acilezés, az ezt 
követő  h idrogén-brom iddal végzett védőcsoport
eltávolítás, miközben a reaktív benzilbrom id funkció is 
képződik, majd a ciklizáció, am ikor az eljárás kulcsinter- 
medieije, a dihidro-diazepám  keletkezik. Ezt brómmal 
végzett oxidáció követi, ami jó  term eléssel és megfelelő 
minőségben szolgáltatja a terméket.

7. ábra. Diazepam szintézise

A reprodukciós fejlesztések közül különösen hosszú életű 
term ékek a hatvanas években bevezetett, és még ma is for
galm azott antituberkulotikus hatású 2 -alkil-izo-nikotin- 
sav-tioamidok [7] (Rigenicid, Protionamid) (8. ábra), 
melyek gazdaságos szintézise a G yógyszerkutató (Fuchs, 
Nemes) és a gyári fejlesztés kutatóinak (Kreidl) sokéves 
m unkája nyomán alakult ki.

s//
c- nh2

R

8. ábra. Izonikotinsav-tioamidok 
(Rigenicid; R=etil, Protionamid, R=propil)

A reprodukciós kutatásnak az eredeti kutatást stimuláló 
hatását szem lélteti az RGH-3331 (Uxepam ) példája 
(Röhricht 1974) [8 ]. A diazepam  előállítására kidolgozott 
független eljárás kulcsinterm edierje szolgált kiindulási 
anyagul a Richter eredeti nyugtató/altatójához, aminek 
fejlesztése a klinikai fázisban szakadt meg (9. ábra).

Ugyancsak a peptidkém iai kutatás m elléktermékének 
tekinthető az RGH-4615 jelű , am inoxi-glicinam idból 
készült görcsgátló hatású oxadiazinon-szárm azék (Ürögdi 
1980) [9]. Az anyag sorsát az pecsételte meg, hogy oxalát- 
típusú vesekő képződését stimulálta a kísérleti állatokban.

mkl
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9. ábra. RGH-3331

Sajnos ezt a hatását a főhatástól számos analóg előállítása 
után sem sikerült elválasztani, minél erősebb volt a görcs
gátló hatás, annál kifejezettebb volt a vesekőképződés is 
(10. ábra).

Ä n' ho
e ^ O

10. ábra. RGH-4615

A társaságnál kiem elkedő jelentőségű és eredm ényességű 
szteroidkémiai kutatás során felhalm ozott tapasztalatok is 
hasznosu ltak  a heterocik lusok  szin tézisében (RGH- 
2716/TD N -345). A ketonok  etin ilezése bizonyos 
szteroidok körében nagyon gyakori reakció, és így indul 
az RGH-2716 szintézise is [10] (11. ábra). A végered
m ényként kapott l-oxa-3,8-diazaspiro[4 ,5]dekán-szár- 
mazék a dem encia kezelésére m utatkozott alkalmasnak és 
nem megfelelő farm akokinetikai paraméterei miatt kellett 
a klinikai vizsgálatok fázisában a japán Takeda céggel 
együtt folytatott fejlesztését abbahagyni.

11. ábra. RGH-2716

A társaság szám ára jelentős hasznot hoztak a gyomor- és 
nyombélfekély kezelésében nagy előrelépést jelentő hisz- 
tamin H2 receptor antagonista szerek reprodukciói. Ezek 
közül a cég kettőt gyárt és forgalmaz, a cim etidint 
(Harsányi 1981) [11] Histodil néven, a fam otidint (Bőd  
1985) [12a] pedig Quamatel néven (12. ábra).

A cimetidin-fejlesztés jó  példa a gyári kutatók, valamint 
a kutatóintézeti, egyetemi kollégák együttműködésére. A 
munka a Richter Gedeon Rt. és a Gyógyszerkutató Intézet 
kooperációjával indult, majd később a Budapesti M űszaki 
Egyetem  Szerves K ém iai Technológia Tanszékének 
munkatársai is bekapcsolódtak.
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12. ábra. Cimetidin, famotidin

A famotidin tiszta kristálym ódosulataira -  A és B form a -  
a társaság számos országban szabadalm at kapott 1986. évi 
elsőbbséggel [12b]. Erre a szabadalom ra kizárólagos 
hasznosítási jogot adott a hatóanyag eredeti előállítójának, 
a Yamanouchinak Japánban és egyben hatóanyag szál
lítást is vállalt.

A cimetidin fejlesztésének is volt eredeti kutatást stimu
láló hatása. A független gyártó eljárás keresése közben 
felmerült, hogy a 2 -ciánimino-tiazolidint használhatnánk az 
oldallánc kiindulási anyagául (13. ábra). Azt vártuk, hogy 
metilaminnal reagáltatva képződik a megfelelő guanidin. 
Ez az ötlet nem bizonyult sikeresnek, de a tiazolidinszár- 
mazékot felhasználtuk új anyagok szintézisére. M eglepő 
módon azt találtuk, hogy az N-benzilszármazék, az RGH- 
5901 je lű  anyag (Ezer 1983) [13] is gyomorsavszekréció- 
gátló, és mint később kiderült, hatásmechanizmusa eltér a 
cimetidinétől. Anyagainkra felfigyelt a Kowa japán cég is, 
és egy többéves kutatási együttműködés kezdődött, aminek 
legígéretesebb eredménye a KR (Kowa-Richter) 6346 lett 
(Szabadkai, Harsányt 1987) [14]. A részletesebb vizsgála
tok során egyrészt bizonyos nem kívánt mellékhatásokat 
találtak, másrészt felmerült az igény olyan anyagok iránt, 
amelyeknek hisztamin H2 receptort blokkoló hatása is van. 
A feladatot gyógyszerkém iai hibridizációval terveztük 
megoldani.

RGH-5981 KR-6346

13. ábra. Eredeti gyomorsavszekréció-gátlók

Az ismert H2 blokkoló roxatidin-acetát és a KR 6346 a 
hatás szempontjából lényegesnek vélt szerkezeti elemeit 
kombináltuk, és valóban olyan anyagot kaptunk, ami ren
delkezett a kívánt kettős hatással. A hatásokat sikerült 
tovább javítani néhány szerkezeti m ódosítással, am elyek 
során felhasználtuk a 2 -tiazolidinon és a 2 -piridon koráb
ban megfigyelt bioizoszter viszonyát, és m egváltoztattuk 
a szubsztituensek relatív helyzetét is (1 1 0 6 2 ,14. ábra).

14. ábra. Kettős hatású gyomorsavszekréció-gátlók

A társaság régi hagyományaihoz, a növényi eredetű gyógy
szerek kutatásához kapcsolódnak azok a heterociklusos 
kém iai eredmények, m elyeket kutatóink az indolalka- 
loidok szintézise és félszintézise során értek el.

Szász és Szporny m unkája nyom án a világon elsőként 
kerü lt forgalom ba a növényi eredetű  v inkam in, a 
Devincan nevű készítm ényben [15]. Lőrincz, Szász és 
Kisfaludy ebből nyerte szintetikus úton az apovinkamin- 
sav-etilésztert [16], mely vinpocetine néven kom oly 
nem zetközi sikert ért el (75. ábra).

(+M3S, 16S)

Vinkamin Vinpocetine

15. ábra. Vinpocetine első szintézise

A társaság eddig legsikeresebb eredeti készítm énye teljes 
szintézisének történetéről, m elyet a gyári kutatók a 
Szántay  akadém ikus vezetésével m űködő kutatócsoporttal 
együttm űködve valósítottak meg, e lap hasábjain nemrég 
szám oltunk be [17]. Itt most azt szeretnénk bem utatni, 
hogy az eljárásfe jlesztés eredm ényei a v inpocetin  
nagyszám ú szárm azékának előállítását tették lehetővé, 
melyek közül több gyógyszerjelölt m olekula született.

Az RG H -4417 je lű  dehidro-apovinkam inol-szár- 
mazékot (16. ábra) term észetes eredetű taberszoninból 
állíto tták  elő  (Keve  és m unkatársai, 1983) [18]. 
Foszfodiészteráz-gátló hatása révén pszoriázis kezelésére 
tűnt alkalm asnak és em beren is kipróbálták.

tab e rszo n in

16. ábra. RGH-4417 szintézise
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A D/E gyűrűanelláció  vonatkozásában transz-szár
mazékoknál a cerebrális hatás megszűnik, a perifériás kerin
gési hatások erősödnek. E  vegyületek közül perifériás 
értágító indikációval gyógyszerjelölt volt az RGH-0537 
je lű  /ra/i.vz-dihidro-apovinkaminol (Kreidl és munkatársai, 
1985) [19], és az RGH-2981 je lű  indolo-kinolinizil-1- 
m etanol (Szántay és m unkatársai, 1974) [20] (77. ábra), 
mely Vintoperol néven Japánban a kettes fázisú klinikai 
vizsgálatokig jutott.

H
h o c h /

V Me

Vintoperol, (-)-(1S, 12bS)

17. ábra. Az RGH-0537 és a Vintoperol, RGH-2981

Az egyes szerkezeti változtatások a Vinpocetin eredeti 
összetett hatásának m ás-m ás elem ét erősítették, így 
lehetővé tették értékes szerkezet-hatás összefüggések 
megállapítását is [19].

A citosztatikus hatású biszindol-alkaloidok izolálása és 
félszintézisei területén is útttörő m unkát végeztek Szász és 
m unkatársai. A vinblasztin -v inkrisztin  átalakítás 
(Jovanovics és Szász, 1972) [2 1 ] jelentősége abban áll, 
hogy citosztatikum ként főleg a vinkrisztint használják, 
ugyanakkor a Catharantus roseus nevű növényben a fő 
kom ponens a vinblasztin. Ennek köszönhető, hogy a 
Richter Gedeon Rt. ma is a világ egyik jelentős vinkrisztin 
ellátója. A vinblasztin egy másik átalakításával nyerték az 
ugyancsak citosztatikus vindezint {Keve és munkatársai, 
1980) [22] (18. ábra).

18. ábra. Biszindol-alkaloidok

Egy időben k ite rjed t rep rodukciós ku ta tó -fe jle sz tő  
m unka fo ly t a tá rsaságnál az anyarozsa lkalo idok  
körében is. Példaként a nicergolint m utatjuk meg, am it a 
ferm entációval nyert elim oklavinból független eljárással 
állítottak elő [23]. De a vegyületcsaládot illusztrálandó 
bem utathattuk volna az ergotam int és analógjait, vagy a 
bróm kriptint is, am it m a is gyártunk és forgalm azunk 
(19. ábra).
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Elimoklavin Nicergolin

19. ábra. Elimoklavin-nicergolin átalakítás

Rövid és vázlatos áttekintésünk mintegy hat évtized kutató
fejlesztő munkájának néhány jellemző eredményét mutatta 
be. Vannak ezek között jelentős gazdasági sikert hozó gyógy
szerhatóanyagok, és vannak olyan vegyületek is, amelyek 
elakadtak valahol a gyógyszerré válás útján. Szerepeltek 
egyszerű heterociklusok és bonyolult heteropoliciklusok. 
Igyekeztünk rávilágítani arra, hogy fontos szerepe van a 
reprodukciós és eljárásfejlesztő munkának, valamint a más 
szerves kémiai területeken szerzett tapasztalatoknak az ere
deti kutatás fejlődésében. Összeállításunk azt is igazolni lát
szik, hogy a gyári kutatók és az egyetemi, kutatóintézeti szak
emberek együttműködése milyen nagy jelentőséggel bír.

Úgy hisszük, hogyha sikerül a sok évtizedes kutatási
fejlesztési hagyom ányt és tapasztalatot ötvözni a legújabb 
ismeretekkel, a legmodernebb technikai és m unkaszer
vezési megoldásokkal, akkor a heterociklusos vegyületek 
és alkotóik a mainál is jelentősebb mértékben járulhatnak 
hozzá a társaság eredményes működéséhez.
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Ö S S Z E F O G L A L Á S

Domány György -  Nemes András: A Richter Gedeon Rt. 
kutató és fejlesztő' tevékenységének néhány eredménye a 
heterociklusos vegyületek körében

Ez az áttekintés néhány jellemző kutatási és fejlesztési pro
jekteredmény összefoglalása, amelyeket a Richter Gedeon 
Rt.-ben az elmúlt hat évtizedben értek el a heterociklusos 
vegyületek területén. A szerzők célja az eredeti, illetve a 
repro-generikus gyógyszerkutatásban vizsgált heterociklusok 
sokféleségének bemutatása. Kihangsúlyozzák továbbá a 
különféle kémiai területek közötti megtermékenyítő hatás 
fontosságát és a vállalati kutatók valamint kutatóintézeti, 
egyetemi tanszéki szakemberek együttműködésének jelen
tőségét.

[Magy. Kém. Lapja, 56, 459 (2001)] 

S U M M A R Y

Gy. Domány -  A. Nemes: Some Results of Research and 
Development Activity of Gedeon Richter Ltd. in the Field of 
Heterocyclic Compounds

This review is a summary of results of some representative R&D 
projects achieved in the last six decades in Gedeon Richter Ltd. 
in the field of heterocyclic compounds. The purpose of the 
authors was the demonstration of the wide variety of heterocy
cles studied either in original or in repro-generic drug research. 
The importance of crossfertilization between different chemical 
areas and the significance of co-operation of researchers of the 
company with experts in research institutes and university 
departments is also highlighted.

A biotechnológia szerepe a Richter Gedeon Rt. történetében
HANTOS GÁBOR*

KOVÁTS TIBOR*
KOZMA JÓZSEF*  

KÖNCZÖ LKÁLM ÁN*

Bevezetés

A biotechnológia a mikrobiológiai, genetikai, biokémiai, 
vegyipari és műszaki tudom ányok eredm ényeinek és 
módszereinek összehangolt ipari alkalm azása élő sejtet 
vagy enzimet használó eljárásban, piacképes term ék elő
állítása céljából.

A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. (Richter Rt.) 
megalapítója 1901-ben kezdte az organoterápiás készít
mények előállítását, első term éke a mellékveséből készí
tett, adrenalin tartalmú Tonogén volt. A XX. század első 
évtizedeiben egyre nagyobb szám ban egyre tisztább 
szervkivonatokat hozott forgalom ba a gyorsan fejlődő or
vostudom ány eredm ényeinek felhasználásával, így az 
1920-as években már közel 160 féle m irigykivonatot ké
szített. A szervkivonatok hatóanyagainak kémiai azonosí
tása elvezetett a tisztított horm onkészítm ények alkalm azá
sához. A Richter Rt. 1926-ban Európában másodikként je 
lent meg inzulin készítm ényével, mely teljesen kielégítet
te az akkori minőségi követelm ényeket. AII. világháború 
után az állati szervekből előállított organoterápiás készít

*Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest

m ények szám a és alkalm azása fokozatosan csökkent, né
hány esetben (pl. aprotinin, heparin, cink-hialuronát -  
mely eredeti Richter készítm ény -) azonban máig m eg
őrizte jelentőségét. Természetesen csak a gyártási folya
matok minden lépésére -  az állati szervek begyűjtésétől és 
előkészítésétől [ 1] kezdve a kész term ékek m inőségi vizs
gálatáig -  kiterjedő folyam atos kutató és fejlesztő m unká
val lehetett biztosítani, hogy ezek a hatóanyagok m egfe
leljenek az egyre szigorúbb minőségi követelm ényeknek 
és a gazdaságossági igényeknek is.

A negyvenes években az antibiotikum ok iránti igény új 
fejlődési irányt adott a biotechnológia gyógyszeripari al
kalm azásának, egyre szélesebb körben használtak ferm en
tációs eljárásokat gyógyszerhatóanyagok és közbenső ter
m ékek előállítására. M ár a Richter Rt. 1941-es évkönyve 
idézi Krámli A ndrást a 4-androszténdionból élesztősejtek
kel történő tesztoszteron előállítás lehetőségéről, a fer
m entáció üzem szerű alkalm azása azonban az ötvenes 
évektől kezdődően valósult meg a gyárban a kalcium- 
glükonát és B 12-vitamin gyártásnál, majd a m ikrobiológi
ai szteroid átalakításoknál és az anyarozs alkaloid bioszin
téziseknél. A következőkben ezeknek a biotechnológiai 
eljárásoknak  a szerepét v izsgáljuk  részletesebben  a
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Richter Rt. történetében. Említést teszünk a rekombináns 
humán proinzulin mikrobiológiai szintéziséről is, m ely
nek megvalósítása félüzemi méretig jutott el a Szegedi Bio
lógiai Központ (SzBK) kutatóival folytatott együttm űkö
dés keretében.

Kalcium-glükonát

Az első gyártási előirat kalcium-glükonát előállítására 
1950-ben készült a Társaságnál, az üzemi méretű termelés 
1957-ben indult 4,77 t/év kapacitással. A kalcium-glükoná- 
tot tartalmazó gyógyszerek elsősorban az élettani folyam a
tokban létfontosságú kalciumion pótlására szolgálnak, a 
kálium-hidrogénfoszfátot és efedrint tartalmazó kombinált 
készítménynek antiallergiás és a központi idegrendszerre 
izgató hatása van. A fermentáció saját izolálású Aspergillus 
niger törzzsel történt, a 2 0 0  kg.m ' 3 glükózt tartalmazó táp
közeg oltását szilárd felületről lemosott spórákkal végez
ték, a pH beállítására szakaszosan adagolt C a C 0 3-ot hasz
náltak. A nagy glükózkoncentráció és alacsony pH miatt 
idegen m ikroorganizmusok nehezen tudtak volna elszapo
rodni az Aspergillus niger törzs mellett, ezért a használt be
rendezésekből összeállított, egyszerűen felszerelt fermen- 
torokban is jó  hatásfokkal lehetett a glükózt glükonsavvá 
oxidálni. A term ék külföldön is jó l eladható alapanyag 
volt, a növekvő igények kielégítésére a gyártási kapacitást 
1973-ban 118 t/év-re, 1986-ban 263 t/év-re sikerült növel
ni költséges beruházás nélkül, a gyártási technológia és a 
műveletek kivitelezésének javítása révén.

További kapacitásnövelést azonban csak lényeges tech
nológiai m ódosítás bevezetésétől lehetett várni, ezért 
1990-ben új, steril fermentációs eljárás üzem esítésére ke
rült sor, m elyben a glükóz koncentrációja 300 kg.m ' 3 volt, 
az oxidáció közben keletkező hidrogén-peroxid elbontásá
ra fémion katalizátor szolgált. A nagy beruházási igény 
miatt azonban nem valósult meg az új üzemi eljárás. Az új 
eljárás alkalm as volt különböző fém -glükonátok (Со, Cu, 
K, Na, Mg, Mn, Zn) előállítására is, ezek üzemi méretű 
m egvalósítására azonban gazdaságossági m egfontolások
ból végül nem került sor.

B12-vitamin alapú készítmények

A Richter Rt. az 1920-as években kétféle májkivonatot 
forgalmazott, később különböző m ájhidrolizátum ok gyár
tását is kifejlesztették társaságunknál. A term ékeket fel
használták a szervezet méregtelenítésére, roborálására, 
Minot, G. R. és Murphy, W. (1926) felismerése alapján pe
dig a vészes vérszegénység kezelésére is. A m ájkészítm é
nyek különböző B-vitaminokat, pantoténsavat, fólsavat, 
biotint, inozitot, az em beri szervezet szám ára fontos ami- 
nosavakat tartalmaztak.

A vészes vérszegénység gyógyítására alkalmas B, ̂ v ita 
m int (7. ábra) 1948-ban izolálták a M erck kutatói, térszer
kezetét Hodgkin, D. 1955-ben állapította meg. A B ̂ -v ita
min iránti növekvő igényt marhamájból nem lehetett kielé
gíteni, ezért a kutatók más források keresése közben szá
mos m ikroorganizmust is megvizsgáltak. Az 1948-at kö
vető évtizedben ötszáznál több izolátum között csaknem

mkl

350 törzset találtak, melyek B ,2-vitam int termeltek (kb. 
0,1 g.m ' 3 koncentrációban). A nagy mennyiségű m ikroor
ganizmus-populációt tartalmazó szennyvíz iszapban is ki
mutatták B 12-jelenlétét 7-40 mg.m "3 koncentrációban.

A külföldi gyógyszergyárak B |2-vitam int előállító fer
mentációs eljárásaikat a viszonylag nagyobb term előké
pességű m ikroorganizm usokra (főleg Propionibacter 
törzsekre) alapozták, ezek aerob tenyésztése igényesen 
kialakított, aszeptikus körülm ényeket biztosító fermen- 
torokat igényelt.

A Richter Rt. a nagy m ennyiségben rendelkezésre álló 
szennyvíziszapban kis koncentrációban található B ̂ -v i
tam in kinyerésére dolgozott ki eljárást. A kis koncentrá
ció miatt a tisztítási folyam at igen bonyolult volt, kezdet
ben 38 lépésben kom binálták a sejtfeltárási, többszöri ad- 
szorpciós és deszorpciós, derítési, szűrési, kom plexkép
zési, extrakciós, bepárlási, krom atográfiás, kristályosítá
si és szárítási műveleteket. A szennyvíziszap feldolgozá
sával havonta kb. 3 g kristályos B 12-vitamin készült 
1954-1956 között. Az anaerob körülm ényekben kapott 

jobb  termelés és irodalmi adatok alapján a Richter Rt. 
szakemberei a m etanogén baktérium oknak tulajdonítot
ták a B p-v itam in  képződést és ezek feldúsítását etanol 
adagolásával érték el. Az etanol szénforrással táplált 
metanogén tenyészet alkalm azása M olnár Béla és Pillich 
Lajos nevéhez fűződik, 1960-ig ily módon havonta mint- 
egy 70 g kristályos B I2-vitam int lehetett nyerni. Székely 
D énes valósította meg 1960-tól az etanol helyettesítését a 
jóval olcsóbb metanollal, ez a költségcsökkenésen kívül 
a tenyészetek B p-koncen trác ió jának  növekedését is 
eredm ényezte 1,5-2,5 g.m -3 értékig. Johan Béla és Szeru
ler László  a szennyvíziszapból olyan metanogén populá
ciót izolált és tartott fenn, mely alkalm as volt B 12-vita- 
min fermentáció indítására [2 ] és félfolytonos fenntartá
sára a szennyvíziszaptól függetlenül is. A fermentációs 
technológia fejlesztésével elérhetővé vált az 5,5-6,0 g.m "3 

B 12-koncentráció.
A fermentációs módszerrel párhuzam osan a term ékki

nyerési eljárás hatékonyságát is sikerült fokozni. Az ún. 
rézcianidos eljárásban 40% -os hatásfokkal tudták kinyer
ni a fermentléből a term éket 38 lépésben, a rézrodános 
eljárásnál már csak 31 lépésre volt szükség hasonló kiho-

l. ábra. B |2-vitamin szerkezete
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zatal eléréséhez. További lépésszám csökkenéssel járt fo
lyékony adszorpciós gyanta alkalmazása némi kihozatal 
csökkenés mellett. Áttörést jelentett szilárd adszorpciós 
gyanta felhasználása [3] a termék izolálásában: 18 tech
nológiai lépésben 90%-os kihozatalt sikerült biztosítani 
nagyüzemi körülmények között. A termelés felfutására 
jellemző, hogy míg 1954-ben az éves B 12-vitamin terme
lésünk 3 g volt, 1965-ben már 84 kg és 1977-ben 1 200 
kg. Jelenleg társaságunk dorogi gyártelepén történik a 
B |2-vitamin tartalmú, állati takarmányozásnál használha
tó Vitator termék előállítása.

Anyarozs-alkaloidok

Régóta ismert, hogy a rozs és pázsitfűfélék egyik növényi 
betegsége a kalászokon sötét, kemény kinövés, az. u.n. 
anyarozs szklerócium megjelenésével jár. Az ilyen fertő
zött gabonából készült ételek elfogyasztása súlyos ideg- 
rendszeri és keringési zavarokat okozott időnként jár
ványszerű méretekben, amíg nem ismerték fel a mérgezés 
okát. Későbbi kutatások derítették fel, hogy az igen erős 
élettani hatást a szkleróciumokban található alkaloid ve- 
gyületek fejtik ki, melyek kis dózisban gyógyító hatásúak 
is lehetnek. Az anyarozs-alkaloidok rendkívül bomlékony 
vegyületek, ezért megismerésük csak lassan haladt előre. 
Egységes, tiszta anyarozs-alkaloidot először a Sandoz 
gyógyszergyár kutatója, Stoll állított elő 1918-ban.

Megállapították, hogy a szklerócium keletkezése a ka
lászokon a tömlős gombákhoz tartozó Claviceps törzsek
kel történő fertőződés következménye, az ergolinvázas 
alkaloidokat ezek a gombák termelik, amikor a növény
nyel szimbiózisban, annak parazitájaként szaporodnak. 
A különböző anyarozs-alkaloidokból sokféle, kémiailag 
módosított származékot állítottak elő napjainkig, ezek ki
indulási anyagait azonban máig is csak a fenti gombatör
zsek segítségével, vagyis biotechnológiai úton lehet gaz
daságosan előállítani.

Az anyarozs-alkaloidokat kémiai szerkezetük szerint 
két fő csoportba oszthatjuk:
1. oldalláncot nem tartalmazó, vízben oldódó ergot-alka- 

loidok: pl. lizergsav, ergometrin, elimoklavin, agroklavin;
2. lizergsav karboxilcsoportjához kötődő tripeptid oldal

láncot tartalmazó, vízben nem oldódó ergotalkaloidok: 
pl. ergotamin, ergokrisztin, ergokomin, a- és P-er- 
gokriptin (2. ábra).

Az anyarozs-alkaloidok gyógyászati hatásának kutatása és 
alkalmazási területének kiterjedése megnövelte az igényt 
az anyarozs iránt és magas ára az irányított, mesterséges

rozsfertőzés megvalósítására késztette a kutatókat. A rozs, 
mint anyanövény mesterséges fertőzését a világon először 
magyar szakember, Békésy Miklós oldotta meg 1934-ben. 
Eljárásával nemcsak a szklerócium hozamot növelte meg 
igen tetemesen, hanem lehetőséget adott egy-egy értékes 
alkaloidot termelő gombatörzs fenntartására, előkészítésé
re és a fertőzésben való tudatos alkalmazására.

A Richter Rt. viszonylag gyorsan bekapcsolódott az 
anyarozs-alkaloidok kutatásába. A 125 398 lajstromszámú 
leírásban a Magyar Királyi Szabadalmi Bíróságtól már 
szabadalmat kapott ergometrin előállítására 1939-ben. A 
háború azonban itt is megállította a fejlődést és csak az öt
venes évektől számíthatjuk a magyar nagyüzemi anyarozs 
termesztés megindítását, valamint az ergot-alkaloidok izo
lálásának első ipari méretű megvalósítását. A szabadföldi 
anyarozs termesztés fejlesztése a Gyógy növény kutató In
tézettel kialakított szoros együttműködés keretében tör
tént. Az egyes anyarozs szemek alkaloid összetételének 
meghatározása alapján ki lehetett emelni azokat a gomba
törzs változatokat, melyek jellemzően csak egy-egy alka
loid fajtát tartalmaztak; ezekből előállított spórákkal fer
tőzve a rozst és a szelekciót többször ismételve sikerült 
olyan változatokat előállítani, melyek csaknem szelektí
ven a kívánt alkaloid fajtát szintetizálták. Hasonló mód
szerrel lehetett izolálni a jobb termelőképességű törzseket 
is [4, 5, 6, 7].

A szabadföldi anyarozs mennyiségének növeléséhez 
egyre több, a rozs fertőzésére használt oltóspórára volt 
szükség. Kisebb mennyiségben ezt még szilárd felületi te
nyészetről lehetett nyerni és a fertőzést manuálisan végez
ni a rozsföldön, többholdnyi területen azonban már a leve
gőztetett, kevertetett fermentorokban előállított 
spóraszuszpenziót gépi berendezések segítségével hasz
nálják fel.

A fejlesztés során olyan törzseket sikerült izolálni, me
lyek felhasználásával a szkleróciumok hozama, alkaloid
tartalma fokozatosan nőtt, a főterméket kísérő egyéb alka
loidokat pedig a termékkinyerés folyamán könnyebben el 
lehetett távolítani.

A rozs fertőzésére használt oltóanyag készítésénél a 
nagy spóraszámú szuszpenzióhoz kifejlesztett védőközeg 
megőrizte a spórák életképességét a szabadföldi körülmé
nyek között is.

A fokozódó ütemű anyarozs alkaloid termelést egyre 
szigorúbb gazdaságossági és minőségi követelmények 
szerint kellett végezni, ezért célszerű volt a szabadföldi 
anyarozs termeléstől függetleníthető eljárást keresni, 
amellyel elkerülhető, hogy a talajviszonyoktól, időjárástól 
és a növényben lejátszódó számtalan ismeretlen folyamat
tól függően a hatóanyaghozam évről-évre meglepetéssze
rűen változzon. Ez motiválta a fejlesztési törekvéseket a 
Claviceps törzsekkel fermentorban végeztetett anyarozs 
alkaloid termeléssel kapcsolatban, mely lényegében szap- 
rofíta tenyésztési körülmények között valósítja meg azt az 
alkaloid bioszintézist, amit a gomba a természetben para
zita életciklusa során a növényeken végez.

Peptidtípusú alkaloidot -  az ergotamint -  1953-ban si
került először A. Stollnak és munkatársainak (Sandoz) egy
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Claviceps törzs felületi kultúrában, tehát nem parazita kö
rülmények között előállított tenyészetből kinyerni.

A Richter Rt. és a Gyógynövénykutató Intézet 1961-től 
foglalkozott szaprofita termelésre alkalmas törzsek izolá
lásával. Ergometrin fermentációs előállítását a világon 
másodikként a Richter Rt. oldotta meg 1968-ban. Akkor 
már rendelkezett eljárással a vegyület anyarozsból történő 
előállítására is, de a fermentációs eljárásokban rejlő elő
nyök kihasználása terén sem akart elmaradni a fejlett 
gyógyszergyárak mögött. így nemsokára a Richter Rt.-n 
belül is elindult az ipari méretű fermentációs anyarozs-al
kaloid gyártás (1. táblázat).

1. táblázat

A különböző anyarozs-alkaloidok gyártása 
szaprofita fermentációval

Anyarozs-alkaloid Gyártó cég Gyártás kezdete
Ergometrin Sandoz 1963
Ergotamin Farmi talia 1963
Ergokrisztin Farmi talia 1967
Ergokriptin Farmitalia 1967
Ergometrin Richter G. 1968
Ergokomin Farmitalia 1968
Ergokomin-ergokriptin Sandoz nem publikált
Ergokomin-ergokriptin Richter G. 1972
ß-ergokriptin Farmitalia 1974

A Richter Rt. kutatói a fejlesztési program keretében meg
állapították a szaprofita termelőképesség feltételeit, kidol
gozták a termelő törzsek előállításának és fenntartásának 
módszerét és elvi alapokra támaszkodó eljárásokat dol
goztak ki hétféle anyarozs-alkaloid bioszintézisére. Meg
állapították az alkaloid szintézist befolyásoló biokémiai 
tényezőket és a fermentáció körülményeinek megválasz
tásával a szekunder anyagcsere termékek szintézisének 
kedvező feltételeket teremtettek, így a gomba erősen gá
tolt növekedése mellett alkaloid termelésre kényszerült.

Ez az elv jól alkalmazható volt a legjobb szintézist mu
tató telepek szelekciójánál, a törzskészletek konzerválásá
nál, végül a termelő fermentáció kivitelezésében. A be
avatkozási lehetőségek:
• a tápközegben lassan hasznosítható szénforrás, alacsony 

foszfátkoncentráció, növelt ozmózisnyomást biztosító 
sókoncentráció alkalmazása,

• a fermentáció kivitelezése során kis nyíróerővel műkö
dő, sejtkímélő (széles lapátos) keverés és limitált oxi
génellátás biztosítása.

A fejlesztési munka során sikerült elérni:
• nagyszámú izolátum átvizsgálásával a szaprofita körül

ményben is tartósan alkaloidtermelésre képes törzsek 
előállítását (szelekcióval, mutagén kezeléssel),

• a törzs termelőképességének megtartását, konzerválha- 
tóságát,

• a törzs lassú elszaporításával nagytömegű micélium elő
állítását a termékképzés biztosítására,

• a primer és szekunder anyagcserét befolyásoló főbb té
nyezők figyelembevételével a hatékonyabb anyarozs-al
kaloid fermentáció tápközegének összeállítását,

• a fermentáció során az érzékeny gomba szervezetéhez, 
ill. a különböző alkaloid fermentációkhoz pontosan il
leszkedő levegőztetés, keverési rendszer és keverési 
energia bevitel, a folyamatot nem zavaró habgátlási 
módszer alkalmazását,

• a Claviceps purpurea törzs által termelt ergokomin, a-er- 
gokriptin, B-ergokriptin arányának befolyásolását [8, 9].

Az ergometrin fermentáció műszaki színvonalának fejlő
dését jellemzi, hogy míg 1967-ben a bioszintetikus folya
mat végére az ergometrin 75 g.m'3 koncentrációt ért el, 
1977-ben a fermentációban elért átlagos ergometrin kon
centráció 430 g.m"3-re nőtt. A kinyert hatóanyagot 
ergometrin-maleátként forgalmaztuk, emellett kiindulási 
anyagul szolgált dihidrolizergsav előállításához is [10].

Az ergometrint eredményező bioszintézist a sejtekben 
az ergotoxin csoportba tartozó ergokriptin és a-, P-er- 
gokomin képződése is kísérte, melyek kezdetben csak el- 
távolítandó mellékterméket jelentettek. Az ergokrisztint, 
ergokriptint és ergokornint 1:1:1 arányban tartalmazó 
ergotoxinból előállítható dihidroergotoxin iránti igény nö
vekedése miatt 1971-től a mellékterméket is felhasznál
tuk, majd fokozatosan az ergotoxinos frakció vált főter
mékké.

A gyógyszerkönyvi előírások 1978-tól megkövetelték 
az ergotoxin komponensek arányának szigorú betartását a 
készítményekben, ezért a bioszintetikus termékben is biz
tosítani kellett az ergokornin -  a-ergokriptin -  p-er- 
gokriptin 3:2:1 arányát. Ehhez meg kellett oldani a fer
mentáció befolyásolását úgy, hogy a viszonylag kisebb 
arányban képződő P-ergokriptin szintézisének kedvezőb
bek legyenek a körülmények. Szabályozott mennyiségű 
metionin adagolásával sikerült a B-ergokriptin arányát nö
velni, irányítani. Nem várt módon a metionin hozzáadásá
val az összalkaloid-koncentráció is növekedett. A kívánt 
komponens arány beállítását elősegítette a megfelelően 
szelektív, forgótányéros ellenáramú extrakciós oszlopot 
alkalmazó termékkinyerési eljárás kidolgozása is.

A fenti ismeretek alkalmazásával született ergokornin, 
a-, B-ergokriptin fermentációs eljárás licenszét a francia 
Sanofi cég 1980-ban megvásárolta, az eljárás üzemi de
monstrációját Párizsban a Richter Rt. szakemberei sikere
sen elvégezték.

Időközben a parazita úton, rozsnövény fertőzésével tör
ténő szabadföldi anyarozstermesztésben is sikerült a gaz
daságosságot növelni, ezért a 90-es évektől az ergotoxin 
komponensek előállítása ezen az úton történik.

A félszintetikus anyarozs-termékek egyik fontos kiin
dulási anyaga az elimoklavin, fermentációs előállításá
val a Richter Rt. 1981 óta foglalkozik. A gyártáshoz izo
lált Claviceps fu sifo rm is  törzs vegyesen termel 
agroklavint és ennek hidroxilezett származékát, 
elimoklavint. Barbiturát jelenlétében végzett törzssze
lekcióval olyan magas hidroxilező aktivitású törzshöz 
sikerült jutni, amely már 85%-os hatásfokkal hidroxi- 
lezte a sejtben szintetizálódó agroklavint [11]. A törzs 
további fejlesztésében a különböző mutagén kezelési el
járások közül a protoplasztok y-sugárzással történt ke
zelése hozott sikert [12]. Az egymagvú protoplasztok,
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és a kezelés után regenerált igen nagy számú sejt szűré
se elvezetett az 1991 óta és ma is a gyártásban alkalma
zott Claviceps fusiform is mutánshoz, amellyel a fejlesz
tés előtti elimoklavin koncentráció közel háromszorosát 
lehet elérni. A jelenlegi gyártás hatékonyságát fokozta a 
fermentációs technológia folyamatos javítása is, külö
nös tekintettel a tápközeg összetételre és az üzemelteté
si paraméterekre [13].

Az anyarozs törzsfejlesztési munkában elért eredmé
nyekhez nagymértékben hozzájárult az együttműködés a 
szegedi József Attila Tudományegyetemen Ferenczy La
jos  akadémikus által vezetett munkacsoporttal.

Szteroidok átalakítása steril fermentációval

A szteroidok terápiás hatását a Richter Gedeon gyógyszer- 
gyárban már a század első évtizedeiben felhasználták kü
lönböző organoterápiás készítmények forgalomba hozata
la során (ovárium és testis készítmények, Cortigen), a har
mincas években pedig a kutatók már kémiailag módosított 
szteroidszármazékok előállítására dolgoztak ki szabadal
mazott eljárásokat (tesztoszteron észterek, progeszteron). 
Koleszterinből és szitoszterinből már 1939-ben előállítot
tak szteroidhormonokat anódos oxidációval, a negyvenes 
évek elején megoldották progeszteron egy lépésben törté
nő előállítását is.

Egyes szteroidok átalakulását mikroorganizmusok ha
tására már a század elején megfigyelték, ennek gyógy
szeripari alkalmazására azonban csak az ötvenes évek
ben nyílt reális lehetőség. A Gyógyszerkutató Intézet ku
tatói korán felismerték a mikrobiológiai szteroid átalakí
tások jelentőségét és sikerült új mikrobiológiai eljáráso
kat kidolgozniuk több szteroidhormon és újonnan felfe
dezett szteroidszármazék előállítására. A Richter Rt. 
szakemberei eredményesen együttműködtek a kidolgo
zott laboratóriumi eljárások üzemi megvalósításában. Az 
első nagysikerű, biokonverziós úton nyert szteroidhor
mon származék, az import hidrokortizonból előállított 
prednizolon évekig a vállalat legeredményesebb export 
terméke volt.

Az együttműködés során számos új megoldás született a 
szteroidok biokonverziójával kapcsolatos problémák 
megoldására, ezek közül a fontosabb módszereket néhány, 
ipari szempontból is jelentős szteroidszármazék példáján 
foglaljuk össze röviden.

l,4-androsztadién-3,17-dion (ADD)

Az ösztrogének szintetikus előállításának egyik kiindulási 
anyagaként hosszú ideig az androsztadién-dion (ADD) 
szolgált. A Gyógyszerkutató Intézet mikrobiológiai rész
legének első sikeres eljárása az ADD mikrobiológiai elő
állítása volt. Svájci kutatók 1953-ban leírták, hogy Fusari
um solani törzzsel progeszteronból ADD-t lehet előállíta
ni. A folyamatot többek között japán és cseh kutatók igye
keztek üzemi eljárássá kidolgozni, de ez sem nekik, sem a 
folyamatot először leíró svájciaknak nem sikerült. A prob
lémát az okozta, hogy a mikroorganizmus a progeszteron 
oldallánc lebontásán és a A'-kettőskötés bevitelén túl a

szteroid D-gyűrűjében az u.n. Bayer-Villiger-reakció 
eredményeképp laktont képez, mely az ösztron félszin
tézisre ill. az ebből kiinduló 19-norszteroidok előállításá
ra nem alkalmas. A Gyógyszerkutató Intézetben a folya
mat részletes vizsgálatával megállapították, hogy a nem 
kívánatos lakton képződés ß-naftollal a láncbontás és a 
dehidrogénezés zavarása nélkül gátolható [14]. E felisme
rés tette lehetővé, hogy a világszerte eredménytelen fer
mentációs folyamat hazánkban gazdaságos ipari eljárás 
legyen. A A'-kettőskötés kialakításáért felelős A'-dehidro- 
genáz (STDH) enzim termékgátlását felfüggesztő adalék
anyag alkalmazásával a szubsztrátum koncentrációt is nö
velni lehetett. Az átalakítást Fusarium causasicum törzs- 
zsel is megoldották, szubsztrátumként a progeszteron he
lyett 4-androsztén-3,17-diont (4-AD) is felhasználtak. Az 
eljárást 1959-ben üzemesítették a Richter Rt. szakembere
ivel közösen. Az 1971-ig alkalmazott eljárás javításával, 
elsősorban a szubsztrátum koncentráció növelésével, 
majd nagyobb fermentorok beállításával sikerült az évi 
1 tonnás gyártási kapacitást elérni.

A fitoszterinek oldallánc lebontására alkalmas 
Mycobacterium törzsek izolálása során a Gyógyszerkuta
tó Intézet kutatói találtak főként ADD-t termelő törzseket 
is a 80-as években. A leghatékonyabbnak mutatkozó törzs 
felhasználásával új laboratóriumi eljárást dolgoztak ki szi
toszterinből ADD előállítására. A Richter Rt. kutatói a 
már ismert termékgátlás kiküszöbölésére az MTA Műsza
ki Kémiai Kutatóintézetének Biotechnológiai Csoportjá
val együttműködve integrálták a fermentációs átalakítást a 
termék membrántechnológiai elválasztásával. Méretnöve
lési nehézségek miatt azonban ezt az eljárást nem fejlesz
tettük tovább.

Prednizolon és metándienon

Nobile és munkatársai 1958-ban szabadalmazták eljárásu
kat 1-dehidro-szteroid származékok előállítására mikrobi
ológiai dehidrogénezéssel, így jelentősen tudták növelni a 
hidrokortizon gyulladáscsökkentő hatását a hormonhatás 
csökkentése mellett. A Gyógyszerkutató Intézetben Wix 
György és munkatársai több új törzset találtak, melyek 
szintén alkalmasak voltak a szelektív dehidrogénezés ki
vitelezésére. Részletesen vizsgálták a dehidrogénező enzi
mek keletkezését, az aktivitásukat befolyásoló tényezőket.

A hidrokortizonból történő prednizolon-előállítás üzemi 
kísérletei a Gyógyszerkutató Intézetben már 1960-ban el
kezdődtek. Az átalakításhoz Corynebacterium simplex 
törzset használtak, a baktérium A'-dehidrogenáz enzimét 
indukálták, az átalakítást hígított tenyészettel végezték a 
mellékreakciók visszaszorítása céljából (3. ábra).

CH2-OHi

3. ábra. Prednizolon
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A A'-dehirogénezési eljárás üzemi megvalósításához a 
Richter Rt. megteremtette a szükséges technikai feltétele
ket, felépítette a steril fermentációs üzemet. A Gyógyszer- 
kutató Intézetben kifejlesztett szolubilizáló szer alkalmazá
sával, majd a Chinoin ciklodextrin laboratóriumával együtt
működve kidolgozott szteroid-ciklodextrin zárványkomp
lex képzés segítségével az átalakítási koncentrációt több 
mint négyszeresre tudtuk növelni [15, 16]. A gyártás biz
tonságát veszélyeztette a Corynebacterium sejteket elpusz
tító bakteriofágok gyakori elszaporodása; ennek kiküszöbö
lésére a Szegedi Biológiai Központban fágrezisztens mu
tánsokat állítottak elő. Ezek üzemi alkalmazásával az átala
kítások teljessé tételét biztosítani lehetett.

A prednizolon a vállalat egyik legsikeresebb terméke 
lett. Évről-évre nemcsak a gyártott mennyiség növekedett, 
de a belőle készített származékok választéka is bővült. A 
kész gyógyszerformák hatóanyaga kezdetben csak hidro- 
kortizon és prednizolon volt, majd ezt követte a predni- 
zolonból szintetikus úton előállított eredeti Richter-ve- 
gyület, a vízoldékony mazipredon (Depersolon) ill. a szu- 
perkortikoid fluorszteroid (triamcinolon acetonid) forga
lomba hozatala.

A Richter Rt. 1961-ben hozta forgalomba a 17a-metil- 
17p-hidroxi-androszta-l,4-dién-3-on (metándienon, A1- 
metiltesztoszteron) hatóanyag tartalmú Néróból tablettát, 
mely anabolikus hatása révén elősegíti a fehérjék megtar
tását, pozitív nitrogénmérleg kialakulásához vezet, gyorsít
ja az új szövetek képződését, elősegíti a szervezet erőinek 
helyreállítását. A 17a-metil-tesztoszteron dehidrogénezése 
a prednizolon-gyártáshoz hasonlóan Corynebacterium  
simplex-el történt. A korábban szerzett ismeretek nagy se
gítséget jelentettek az új eljárás kialakításához, mert a 
biokonverziónál keletkező metándienon igen erős ter
mékgátló hatást fejt ki a dehidrogénezési reakcióra.

Szteroid kulcsvegyületek előállítása

A szteroid-készítmények fontosságának növekedése szük
ségessé tette, hogy a Richter Rt. minél olcsóbb, lehetőleg 
közvetlenül a növényekből kinyerhető szteroid alapanyag
ból kiindulva gyártsa ezeket a vegyületeket. Míg az 1970- 
es években a világon a kortikoszteroidok szintézisének 
természetes eredetű alapanyagául jelentős részben a 
dioszgenin szolgált, a mexikói beszerzés gazdaságtalanná 
válása után a kutatók a szója eredetű fitoszterinekben ta
láltak ígéretes szteroid nyersanyagokat [17]. A sztigma- 
szterin telítetlen alkil oldalláncát kémiai oxidációval le le
hetett bontani jó hatásfokkal, majd több lépéses szintézis
sel el lehetett jutni a kívánt kortikoid-származékokhoz. A 
szójában jóval nagyobb arányban előforduló szitoszterin 
telített oldalláncát azonban csak mikrobiológiai oxidáció
val lehetett gazdaságosan eltávolítani különböző androsz- 
tánvázas vegyületek keletkezése mellett, melyek kortikoid 
alapanyagként történő gazdaságos felhasználását szelle
mes oldallánc-felépítő eljárás kialakítása tette lehetővé. A 
Gyógyszerkutató Intézet és a Richter Rt. üzemileg is meg
valósított eljárásokat dolgoztak ki ezekre a reakciókra.

Az oldallánc oxidációjára képes természetes mikroorga
nizmusok rendszerint a szteroidváz lebontását végző enzi
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mekkel is rendelkeznek. A vázbontás megakadályozására 
három, elvileg különböző megoldást dolgoztak ki a 
Gyógyszerkutató Intézet kutatói.
1. A kiindulási szubsztrátum kémiai módosításával gátol

ták a vázbontó enzimek működését. A szteroid moleku
la A-gyűrűjét pl. epoxid kötés kialakításával tudták 
megvédeni a vázbontó enzimektől [18].

2. Specifikus enzimgátló szerek adagolásával csökkentet
ték a vázbontás aktivitását. A leggyakoribb vázbontó 
reakció a 9a-hidroxil-csoport és a A'-kettős kötés egy
idejűjelenlétében játszódik le. Ezért várható volt, hogy 
a hidroxilező enzim működésének gátlásával a vázbon
tást is jelentősen csökkenteni lehet. A Gyógyszerkutató 
Intézet kutatóinak sikerült a 9a-hidroxilázt gátolni 
olyan gyűrűs vegyületekkel, melyek az elektronátvivő
ként szereplő Fe-ionokkal komplexet képeznek.

3. Genetikai beavatkozással csökkentették a lebontásért fe
lelős enzimek képződését ill. aktivitását a mikroorganiz
musokban. Megfelelő törzsek izolálása után ez a mód
szer tette lehetővé üzemesítésre alkalmas gyártási eljárá
sok kidolgozását 4-androsztén-3,17-dion (AD), 9a- 
hidroxi-4-androsztén-3,17-dion (9a-OH-AD) és 1,4-and- 
rosztadién-3,17-dion (ADD) előállítására [19, 20, 21].

A 90-es évek elején sikeresen befejeződött a Mycobacteri
um törzsekkel végzett fitoszterin oldallánc lebontásra ala
pozott eljárások üzemesítése AD és 9a-OH-AD gyártása 
céljából.

o

A 4-androsztén-3,17-dion (4. ábra) gyártása jelenleg is 
évi több tonnás kapacitással folyik. Az eljárás fejlesztésé
vel lehetővé vált a biokonverziós rendszerbe bevihető 
fitoszterin szubsztrátum koncentrációjának és a kinyerés 
hatásfokának jelentős növelése, így kielégíthető a 
spironolakton előállításához szükséges AD iránti meg
növekedett igény is.

A két szteroid kulcsvegyület fitoszterinek üzemi fer
mentációjával történő előállítása nagy előrehaladást jelen
tett a Richter korszerű „szteroid gyógyszer palettájának” 
kialakításában.

Norszteroid intermedierek

A norszteroidok totál szintézisének egyik kulcslépését, a 
17-ketocsoport sztereoszelektív redukcióját mikrobiológiai 
úton lehet gazdaságosan megoldani. A Gyógyszerkutató In
tézetben számos, különböző sztereospecificitással rendel
kező élesztő törzset izoláltak, a legmegfelelőbbeket kivá
lasztva alakította ki Szentirmai Attila és kutatócsoportja a 
szekoszteroid intermediereket előállító eljárásokat. Az eljá
rások fejlesztésénél meghatározó volt a szteroid szubsztrá-
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tűm hozzáférhetővé tétele az élesztő sejtekben működő, re
dukciót végző enzim számára; ezt megfelelő polaritást! ol
dószerek elegyének alkalmazásával sikerült elérni. Ezen túl 
az enzimek folyamatos működéséhez szükséges redukált 
koenzimek megfelelő koncentrációjára is szükség van a sej
tek belsejében, amit az anyagcsere folyamatba különböző 
szinteken belépő, szénforrásként szolgáló tápanyag kompo
nensek elegyének rátáplálásával biztosítottunk.

Dezogesztrel alapanyag

A dezogesztrel molekula felfedezése és első szintézise A. 
J. van den Broek (Akzo N. V., Hollandia) nevéhez fűződik 
(1972). Az Organon Marvelonja és Mercilonja 0,150 mg 
dezogesztrelt tartalmaz tablettánként. Ezek az u.n. harma
dik generációs gesztagének 1981-ben kerültek forgalom
ba, a holland Akzo cég dezogesztrelt védő szabadalmai 
1993-ban lejártak. A kedvező piaci helyzet miatt kifizető
dőnek látszott a Richter Rt.-ben dezogesztrel gyártási el
járás kidolgozása és a már piacon lévő készítményekkel 
megegyező gyógyszerek forgalomba hozatala. Ehhez meg 
kellett oldani a kiindulási anyagként rendelkezésre álló
13-etil-gon-4-én-3,17-dion (levodion) 11-helyzetű 
hidroxilezését biotechnológiai úton [22]. A megfelelő 
hidroxilező mikroorganizmus kiválasztásához nagyszámú 
izolátumra kiterjedő törzsszelekciós munkára volt szük
ség, melyhez igénybe vettük a szegedi József Attila Tudo
mányegyetem Mikrobiológiai Tanszékének segítségét is. 
A megfelelő törzs kiválasztása után a biokonverzió [23] és 
a termékkinyerés [24] körülményeinek optimálása is hoz
zájárult a 1 la-hidroxi-13-etil-gon-4-én-3,17-dion (5. áb
ra) üzemszerű gyártásának megvalósulásához, a további 
szintetikus gyártási lépések alapanyagának biztosításához.

5. ábra. lla-hidroxi-13-etil-gon-4-én-3,17-dion

A dezogesztrelt tartalmazó Richter-készítmények vi
szonylag gyors forgalomba hozatalában jelentős szerepe 
volt a Grünenthal GmbH szakembereivel kialakított 
együttműködésnek. A magyarországi patikákban 1997 óta 
megvásárolható, dezogesztrel tartalmú Regulon és 
Novynette fogamzásgátló tabletták terápiásán ekvivalen
sek az Organon készítményeivel.

Rekombináns polipeptid előállítás

A genetika gyógyszeripari alkalmazása az ötvenes évek
ben lehetővé tette olyan mutáns mikroorganizmusok elő
állítását, melyekkel bizonyos kémiai átalakításokat haté
konyabban lehetett kivitelezni, mint az illető vad törzsek
kel. A DNS szerkezetének felismerése, majd az átalakítá
sára alkalmas enzimek fokozatos felfedezése végül 1972- 
ben az első rekombináns DNS molekula előállításához ve

zetett. Ezek az új biokémiai eredmények mesterséges gé
nek felhasználásával olyan új vegyületek előállítását tet
ték lehetővé, amilyeneket annak előtte mikroba még nem 
termelt. E módszerek gyors fejlődése ma már bármilyen 
természetes aminosavakból felépíthető peptid előállításá
ra lehetőséget ad. A gyógyszeripar is felismerte ennek a 
lehetőségnek óriási jelentőségét a más úton nehezen vagy 
egyáltalán nem hozzáférhető, a szervezetben fontos sza
bályozó funkciókat ellátó peptidek előállításában.

A Richter Rt. is felfigyelt az új irányzat fontosságára, 
ezért 1978-ban szerződést kötött a Szegedi Biológiai Köz
ponttal, hogy Venetianer Pál akadémikus vezetésével 
vizsgálják az új genetikai módszerek alkalmazási lehető
ségeit a gyógyszeripari biotechnológiában. Ez alapozta 
meg a későbbi, rekombináns humán proinzulin szintézis 
kialakításában megvalósított együttműködést.

A Genentech és az Eli Lilly kutatói 1979-ben beszámol
tak genetikailag módosított baktériumban humán inzulin 
szintéziséről, több nagy nyugati cég is foglalkozott a 
rekombináns inzulin és interferon előállításának kutatásá
val. A Richter Rt. organoterápiás készítményei között 
hosszabb ideig fontos szerepet töltött be az inzulin, ezzel 
összhangban volt a Magyar Tudományos Akadémia dön
tése tudományos program indításáról az inzulin génsebé
szeti úton történő előállítására. Amikor a Szegedi Biológi
ai Központ kutatói sikeresen megoldották az emberi 
proinzulin termelésére képes rekombináns baktériumtörzs 
kifejlesztését [25], a Richter Rt. bekapcsolódott a kutatási 
eredmények realizálási munkájába.

A megfelelő baktériumtörzs kialakítása után még szá
mos részfeladatot kellett megoldani a gazdaságos termelés 
megvalósításáig; többek között növelni a mikrobában fel
halmozódó fúziós fehérje mennyiségét, de növelni kellett 
az egységnyi fermentációs térfogatban előállítható mikro
batömeget is.

A rekombináns technikával történő inzulin-előállításnál 
két, elvileg különböző utat lehet követni:
• a természetes humán proinzulin gén izolálása, működőké

pessé tétele és bejuttatása megfelelő gazdaszervezetbe (pl. 
E. coli), ahol a mikroorganizmus fehéijeszintetizáló rend
szerének működése révén felhalmozódik a proinzulint tar
talmazó fehérje; ebből további kémiai és enzimatikus át
alakításokkal lehet kialakítani az aktív inzulint;

• az inzulin A és B láncának aminosav összetétele alapján 
olyan DNS szakaszok szintézise, melyek a két polipep- 
tidet kódolják, majd ezekhez olyan DNS szekvenciák csa
tolása, melyek lehetővé teszik és szabályozzák a rekom
bináns gazdaszervezetben ezek átírását, majd átfordítását 
a megfelelő peptidekké; a kétféle pepiidet izolálásuk után 
kémiai módszerrel kapcsolják össze aktív inzulinná.

Az első módszer szerinti eljárást nagyította a Richter Rt. 
félüzemi méretig. A Szegedi Biológiai Központ kutatóival 
együttműködve sikerült
• a sejtek proinzulin termelését magasabb szintre emelni 

(a proinzulin tartalmú fúziós fehérje mennyisége a sejt 
teljes fehérje tartalmának 20-30%-ára nőtt);

• a törzs termelőképességét stabilan megtartani [26]; és
• a tenyészetben magas sejtkoncentrációt elérni.
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A termékkinyerési eljárás problémáinak megoldásában 
közreműködött a Budapesti Műszaki Egyetem Mezőgaz
dasági Kémiai Technológiai Tanszéke is. Az így kialakí
tott módszerrel néhány grammos tételben készült denatu
rált proinzulin, amelyből megvalósult a laboratóriumi mé
retű renaturáció. A kutatás-fejlesztés során lépésről-lépés- 
re nőtt a fermentációs méret, ennek megfelelően és vele 
párhuzamosan növekedett a feldolgozási-tisztítási lépések 
méretaránya is.

Időközben a Novo cég olyan mértékben megerősítette 
helyzetét az inzulin világpiacán, ami indokolttá tette, hogy 
a Richter Rt. gazdaságossági megfontolások alapján 
1990-ben lezárja a proinzulin projektet. A proinzulin inzu
linná alakításának vizsgálatával már nem volt célszerű to
vább foglalkozni.

A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt.-ben az elmúlt öt
ven évben sikeresen vezettünk be, fejlesztettünk ki és al
kalmazunk ipari méretekben (több száz kilogrammos mé
retben) hagyományos bioszintetikus és biotranszformációs 
technológiákat. Ehhez a munka során számos egyetem és 
tudományos kutatóintézet szakembereivel kialakított jó 
együttműködés is hozzájárult. A géntechnológiai módsze
rek és a fehérje hatóanyag előállítás bevezetése a termelés
be a következő évek (már a XXI. sz.) feladata lesz.

Köszönetnyilvánítás
A szerzők köszönetüket fejezik ki azoknak a munkatár
saknak, akik visszaemlékezéseikkel segítették történeti át
tekintésünk elkészítését.
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Ö S S Z E F O G L A L Á S

Hantos Gábor -  Kováts Tibor -  Kozma József -  Könczöl Kál
mán: A biotechnológia szerepe a Richter Gedeon Rt. történe
tében

A Richter Rt. megalapítása óta hasznosít biotechnológiai módsze
reket a kor színvonalának megfelelő terápiás készítmények előállí
tásában. A különböző' organoterápiás készítmények (szervkivona
tok, hormontartalmű extraktumok) bevezetésénél figyelembe vette 
az orvostudomány fejlődését, biztosította az egyre szigorodó minő
ségi követelmények kielégítését. Legújabb eredeti organoterápiás 
készítménye a Curiosin, mely cink-hialuronátot tartalmaz.

Az 1950-es évektől kezdődően jelentős anyagi erőket mozgó
sított a steril fermentációs kapacitás megteremtésére, kibővítésé
re és gazdaságos üzemeltetésére. Ennek fontos állomásai: kalci- 
um-glükonát, B12-vitamin, anyarozs-alkaloidok gyártásának 
megvalósítása, különböző szteroid alapanyagok és végtermékek 
előállítása biokonverziós úton. A folyamatos kutatási-fejlesztési 
munka során jó együttműködést alakított ki számos egyetem és 
tudományos kutatóintézet szakembereivel.

[Magy. Kém. Lapja, 56, 463 (2001)]

S U M M A R Y

G. Hantos -  T. Kováts -  J. Kozma -  K. Könczöl. The Role of 
Biotechnology in the History of Gedeon Richter Ltd.

Since its foundation Gedeon Richter Ltd. applies biotechnologi
cal methods to prepare pharmaceuticals meeting the contempo
rary quality requirements. Introduction of different organothera- 
peutic preparations (extracts of animal organs, extracts contain
ing hormones) has always been stimulated by developments in 
the science of medicine and the ever increasing quality require
ments were taken into consideration. Curiosin, an original 
Richter preparation containing zinc-hyaluronate has been devel
oped recently.

Since 1950’s considerable resources have been provided to 
establish, extend and economically run a suitable sterile fermen
tation facility. The important steps in this process include the 
production of calcium gluconate, vitamin B |2, ergot alkaloids, 
steroid intermediates and steroid end-products by biotechnolog
ical methods. Useful cooperation has been developed with spe
cialists at a number of scientific institutes.
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U-extraktor pulzátorral
TAKÁCS ISTVÁN

Vizsgáltuk a gyógynövények kivonatolását befolyásoló té
nyezőket: a szemcseméret, hőfok, kémiai feltárás, szabad 
diffúzió/gátolt diffúzió nagyságát stb. [1, 4, 5]. A vizsgálat 
során megállapítottuk, hogy a folyamatos ellenáramú kivo
natolást a gátolt diffúzió és a részecskék egymáshoz tapadá
sa döntően befolyásolja. Kísérletileg bizonyítottuk, hogy 
ezek a gátló tényezők a kivonatoló folyadék intenzív (tur
bulens) mozgatásával megszüntethetők. Ezt a kitüntetett 
hidrodinamikai állapotot a folyadék pulzáló mozgatásával 
tudjuk elérni. A pulzáció hatását felismerve alakítottuk ki a 
pulzátorral felszerelt folyamatos ellenáramú U-extraktort.

A pulzáció hatásának vizsgálata

A szemcsés szilárd anyag és az azt körülvevő folyadék 
egymáshoz viszonyított mozgatására és az „érintkezési se
besség” (vf*) növelésének vizsgálatához speciális labora
tóriumi eszközt, valamint a kapott adatok feldolgozására, 
elemzésére módszer dolgoztunk ki [5].

A vizsgálat anyagául hazai termesztésű télizöld meténg 
(Vinca minor L) levelét választottuk. A drog átlagos alka
loidtartalma 7 850 pg/g. A kivonatoló folyadék: szobahő
mérsékletű technikai metanol.

A vizsgálat során kapott adatok összehasonlítására be
vezettük az anyagátadási sebesség változását mutató K- 
faktort, melyet anyagátadási tényezőnek neveztünk.

K = pg/(cm2 x min.), ahol 
K anyagátadási tényező, 
pg szilárd anyagból kilépő alkaloid mennyisége, 
cm2 szilárd anyag fajlagos felülete, 
min kivonatolási idő.

A K-faktor értéke ismert matematikai összefüggések se
gítségével a kísérleti adatokból kiszámítható. A laborató
riumi eszközt formája miatt cellának neveztük. A cellával 
K-faktor meghatározása révén a gátolt diffúzió befolyá
solhatóságát tudtuk vizsgálni.

Az anyagátadás sebességének változását két, különböző 
cellában párhuzamosan vizsgáltuk:
-  egyik cellába kör és téglalap keresztmetszetű, azonos 

méretű levéldarabokat főméreteivel párhuzamosan a ki
vonatoló folyadékba rendezetten rögzítettük (pálcára 
felfűztük). A levél darabkákat szerszámmal vágtuk ki a 
télizöld meténg levélből, méretei: 0  2, 0  4, 0  6, 0  8 
mm, valamint E 3  8 x 4  mm (első kísérleti rendszer);

-  a másik cellába a növényi őrlemény szitálással kapott 
szemcseméret-frakcióit ömlesztve helyeztük be (máso
dik kísérleti rendszer).

A kísérlet során a vibráció illetőleg a pulzáció jellemzőit 
(amplitúdó/frekvencia) úgy változtattuk, hogy a szilárd 
anyag és a folyadék közötti érintkezési sebesség 10...800 
cm/min tartományban változtatható legyen.

*Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest

K-10'1
Cégiem1- m in]

tffl _

fi/
/

ta
/

l
é i

oy
1 I i

í
i I

I

26.00 200 ‘fCO 6oa___ 00 1200
/L'0‘W

/  tzakazz
Va ‘0.077/

/ uokoiz jb tzakasz
7  ‘  ..........

1. ábra. Az anyagátadás sebességének változása 
(K anyagátadási tényező; vf* szilárd anyag és a folyadék közötti érintke
zési sebesség; v0 a folyadék sebessége az U-esőben; va szilárdfolyadék 
ellenáramú kivonatolásánál extraháló folyadék sebessége az U-esőben)

Az első kísérleti rendszer vizsgálati adatainak feldolgozá
sával az 1. ábrán a K-faktor változását mutatjuk be.

Az 1. ábrán látható, hogy K értékét befolyásoló folya
déksebesség három egymástól jól elkülöníthető szakaszra 
bontható, így:
-  /. szakasz: K értéke a növekvő érintkezés vf sebesség
től függően, lényegében lineárisan és enyhén növekszik. 
Szakaszhatárok: 0,077 < vf*< 200 cm/min;
-  II. szakasz: a K értéke növekvő érintkezési sebességtől 
függően exponenciálisan növekszik.
Szakaszhatárok: 200 < vf*< 600 cm/min;
-  III. szakasz: a K értéke 600 cm/min érintkezési sebesség 
felett nem változik.

Az első kísérleti rendszerben végzett mérésekkel bizonyí
tottuk, hogy a folyadék pulzáló elmozdulása révén jelentő
sen növelhető az anyagátadás sebessége. Hasonló anyagki- 
áramlás-növekedést tapasztalunk a második rendszerben 
is. így megállapítottuk, hogy a növényi őrlemény kivona
tolásánál a folyadék pulzáltatásával az anyagátadási sebes
ség növekedés annak ellenére is bekövetkezik, hogy a nö
vényi részecskék egymáshoz viszonyítva elmozdulnak.

Az első kísérleti rendszerben azt is tapasztaltuk, hogy a ki
vonatoló folyadék növekvő pulzáló elmozdulása esetén - 600 
cm/min fölött - nem növelhető az anyagátadás sebessége (K- 
faktor nagysága). A kialakult anyagkiáramlás sebességének 
közel állandó értékre történő beállása azt jelenti, hogy az 
anyagátadás sebességének növekedése anélkül megy végbe,

m k 12001. 56. ÉVFOLYAM. 12. SZÁM 471



hogy a folyadék pulzáltatása révén a növényi részecske ép 
sejtjeinél bármilyen változás is bekövetkezett volna.

A kedvező hatás azzal magyarázható, hogy a kivonato
lás folyamata alatt a szilárd anyag felületén kialakult ha
tárréteg egy optimális érintkezési sebességgel megszün
tethető. A határréteg a kivonatolás során úgy viselkedik, 
mintha ezzel a mérettel a szilárd anyag geometriai mére
tei megnövekednének. Méréseink szerint a határréteg mé
rete nem elhanyagolható, pl. a leveles szerkezetű őrlemé
nyeknél a levél vastagságának (0,145 mm) felével meg
egyezik. A méretnövekedés a kivonatolás folyamatára 
olyan hatással van, mintha a szilárd anyag jellemző mére
te a valóságnál nagyobb lenne, és így a hatóanyagnak na
gyobb úthosszon és megnövelt diffúziós ellenállás legyő
zésével kellene a szilárd anyagból a folyadékba kijutnia.

Az első és második kísérleti rendszer által szolgáltatott 
adatok egybehangzóan igazolták tehát azokat a feltétele
zéseket, hogy a vizsgált lemezes szerkezetű növényi 
anyag (télizöld meténg) szerves oldószeres kivonatolását 
a folyadékoldali diffúziós ellenállás is befolyásolja. Kísér
leteink szerint - a gyógynövények esetében - a folyadék
oldali diffúziós ellenállás és így a gátolt diffúzió befolyá
solható a kivonatoló folyadék pulzáló áramlása révén.

A kísérletek első szakaszában a vibráció hatását vizsgál
tuk. A mérések során a vibrációs paraméterek azonosak 
voltak a megelőzően, más eszközzel és módszerrel végzett 
kísérleteknél alkalmazottakkal [4].

A vibrációs kísérletek során megvizsgáltuk, hogy a fo
lyadéktérben az amplitúdó az adott frekvencia tartomány
ban meddig növelhető. Tapasztalataink szerint az 
50...2000 1/s frekvencia tartományban az amplitúdó 1,0 
mm-es értékig nem növelhető, mert 0,15 mm-es érték fe
lett, különösen már az 1,0 érték körül az extraktor testnél 
zavaró lengések, a folyadéknál kavitációs jelenségek kelet
keztek. így az amplitúdó növelésével le kellett állni. A gya
korlatban még megvalósítható, vibrációs paraméterekkel 
elérhető érintkezési sebesség 28 cm/min értékű volt. Ez az 
érték mintegy háromszorosa az U-extraktorban ellenáramú 
kivonatolás alatt kialakult érintkezési sebességnek.

A vibrációs vizsgálatok eredményei alapján tovább ele
meztük, hogy az érintkezési sebesség adott amplitúdó mel
lett, hogy függ a frekvenciától. Tapasztaltuk, hogy a kisebb 
frekvencia esetén, azaz 5 */s érték alatt, az amplitúdó sok
kal jobban növelhető és, így az érintkezési sebességet is 
növelni lehet. A kísérleti berendezésekben a pulzációs pa
ramétereket az alábbi értéktartományban változtattuk: 
-frekvencia: 1...5 '/s
-  amplitúdó (cellában folyadék elmozdulás): 30... 100 mm.

Az ipari méretű U-extraktor beüzemeltetési tapasztalatai 
alapján a télizöld meténg őrlemény (levél és szár) metano- 
los kivonatolásához javasolt pulzációs paraméterek:
- frekvencia: 5 '/s
-  amplitúdó (extraktor testen belüli folyadék elmozdu

lás): 50 mm.

A javasolt pulzációs paraméterekkel kialakított érintkezé
si sebességnél az U-extraktomál káros jelenségek nem 
léptek fel, nem volt belengés, kavitáció.
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Szilárd anyag továbbítása mozgó tömítéssel

A pulzációs kivonatolási eljárás elméleti kérdéseinek tisz
tázását követően megvizsgáltuk, hogy milyen eredményt 
kapunk, ha a vibrációra alapozva kialakított U-extrak- 
tornál [1, 2, 3, 6, 7, 8] a vibrátort pulzátorra cseréljük. 
Megállapítottuk, hogy a pulzátor alkalmazásakor a laza 
szerkezetű szilárd anyagnál is dugó képződött (nagy volt 
az axiális visszakeveredés) a folyadékáramlás leállt, a tár
csák az alsó ívnél elfordultak, beékelődtek. Tudomásul 
kellett vennünk, hogy az előzőkben kialakított U-extrak
tomál vibrátor helyett pulzátor nem alkalmazható. Vilá
gossá vált továbbá, hogyha az U-extraktort az iparban szé
les körben szándékozzuk alkalmazni, akkor a szilárd 
anyag továbbításra új műszaki megoldást kell kialakítani.

A szilárd anyag axiális visszakeveredésének megszün
tetésére fejlesztettük ki a 2., 3. ábrákon vázolt őrleményt 
továbbító megoldást.

2. ábra. Anyagmozgató szerkezeti elem (tolólap)
(1 tolólap; 2 rugalmas tömítés; 3 szita; 4 lánctag; 5 görgő)

A 2. ábra szerint kialakított szilárd anyag továbbító szer
kezeti elem magába foglalja:
-  a szita felülettel ellátott tárcsát (tolólapot),
-  a tárcsa palástjára szerelt rugalmas deformációra képes 

csonka kúp alakú gallért,
-  a tárcsa felületének két oldalára merőlegesen és mere

ven rögzített, görgővel ellátott lánctagot.

A 2. ábra szerinti szerkezeti elemet a következő szerkeze
ti elem lánctag görgőjével a görgő befogadására alkalmas 
furatnál folyamatosan összekapcsolva alakítjuk ki a 
rendler-rendszerű, szilárdanyag mozgató, tolóelemeket is 
magába foglaló láncrendszert (3. ábra).

A tárcsára felszerelt csonka kúp alakú gallér a csőben 
történő haladása során deformálódik és tömítő gyűrűként 
viselkedve megakadályozza, hogy a továbbító tárcsa és az 
extraktor test közötti résen a szilárd őrlemény az alatta lé
vő tárcsákkal határolt cellába visszakerüljön. A cellákban
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3. ábra. Anyagmozgató láncrendszer 
(1 tolólap rugalmas tömítéssel 0 ;  3 szita 0 ;  5 görgő 0 ;  7 U-cső 0 ;  8 

villás kerék 0 ;  9 görgőtisztító 0 ;  10 őrlemény 0 ;  11 felső ház)

dugó nem képzó'dik és a kivonatoló folyadék a szilárd 
anyaggal szembehaladva szabadon áramlik.

A tárcsa felületére szerelt szitának a lyukmérete olyan, 
hogy azon szilárd anyag - gyakorlatilag - nem tud átjutni. 
Az összeköttetést biztosító lánctagot a tolólap felületére 
merőlegesen rögzítettük. A tárcsa az U-testben sugár 
irányban helyezkedik el, nemcsak az egyes csőszakaszok
nál, hanem a csőíveknél is. A tárcsára szerelt gallér az 
extraktor test minden egyes szakaszában biztosítja, hogy a 
visszakeveredés, azaz az egyik cellából másik cellába át- 
hullás nem következik be. A kifejlesztett megoldásnál a 
gallér az extraktor testben mozgó tömítésként viselkedik.

U-extraktor pulzátorral

A pulzációs U-extraktort a 4. ábrán mutatjuk be.
Az extraktortest U-alakban meghajtott duplikált cső (1), 

amelyben végtelenített vonóláncra (2) egyenletes távolság
ra rögzített, szitával fedett, gallérral ellátott tolólapok (3) 
egyenletes sebességgel mozognak. A tolólapokkal határolt 
„mozgó cellába” csigás adagoló berendezéssel (4) folyama
tosan adagoljuk a mechanikailag, kémiailag kezelt, szilárd 
szemcsés anyagot. A kivonatoló folyadékot az U-testbe, a 
szilárd anyag betáplálásával ellentétes helyen (5) beadagol
juk és a szilárd anyaggal szemben haladva a hatóanyagot el
lenáramban kivonatoljuk, majd a hatóanyagot tartalmazó 
kivonat (extraktum) a szűrőn (10) keresztül távozik. A fo
lyadék betáplálása és az elvezetése közötti szakaszon törté
nik a kivonatolás. Ezen az extrakciós úthosszon belül X-X

szakasz áztatásos extrakcióval jellemezhető. Az extrakciós 
folyamat intenzifikálásához alkalmazzuk az U-test alsó ré
szére felszerelt pulzátort (6). A folyadék pulzáltatása révén 
az extraktor testben lévő szilárd anyag szemcsék körül ma
ximálisan vf* = 600 cm/min sebességet tudunk elérni. A 
celláknál a szilárd anyag visszakeveredését, átmosását a 2. 
ábra szerint kialakított tárcsa tömítési megoldással, azaz a 
„mozgó-tömítéssel” biztosíthatjuk. Az U-test felszálló ág 
felső házánál (7) görgő (8)- és tárcsa (9)-tisztító szerkezetek 
vannak. Kialakításuk a 3 ábra szerint történik [9, 10, 11].

A pulzáltatott U-extraktor méretei: U-cső: hossza 13,7 
m, - átmérője 0,3 m, - görbületi sugara 1,35 m; tárcsák 
száma 86; kivonatolási út 11,6 m; szintkülönbség az oldó
szer bevezetés és a kivonat csapolása között 2,5 m.

A kivonat elvezetésénél speciális, öntisztító, az U-cső 
méretével megegyező és a cső irányban réseit szűrőt (10) 
alkalmazunk. A rések kifelé tágulnak. A szűrőelem (11) 
(b) vastagsága a belső (a) nyílás méretének kb. 10-szere- 
se. A szűrőelem öntisztulása úgy következik be, hogy az 
egyenletesen lefelé mozgó tömítés a réseket állandóan 
tisztítja. A résen áthulló szilárd anyag a kifelé bővülő nyí
lás miatt a folyadékkal (extrahátummal) együtt kisodródik 
és így eltömődés nem következhet be.

A kivonatoló folyadék lüktető mozgatásához dugattyús 
pulzátort (6) alkalmaztunk. A pulzátor mechanikai meg
hajtású és a pulzációs jellemzők fokozatosan változtatha
tók [10].

4. ábra. U-extraktor pulzátorral
(1 duplikált cső; 2 továbbító lánc; 3 szállító tolólap; 4 szilárd anyag 

(őrlemény) csigás adagolója; 5 oldószer bevezető; 6 pulzátor;
7 felső házrész; 8 görgőtisztító; 9 tárcsatisztító; 10 szűrőrácsos ház; 

11 szűrőelem; 12 lánctovábbító csillagkerék)
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IRODALOMAz U-test kialakítása lehetővé tette, hogy a hatvanas 
években felállított két U-extraktort az anyagmozgató 
rendszer cseréjével pulzációs U-extraktorrá alakítsuk át.

Az első, ipari méretű pulzációs U-extraktort a drezdai 
gyógyszergyárba a hetvenes évek elején telepítettük.

A nyolcvanas évek közepétől organoterápiás készítmény 
gyártásánál is használtuk a pulzációs U-extraktort. Ezt az 
tette lehetővé, hogy a gyári kutatók, Kerey György és Illés 
János munkatársaikkal korszerű szervbegyűjtési eljárást 
dolgoztak ki. Az eljárás lényege, hogy a sertésvágóhídon a 
béltisztítás során keletkező szennyvízből célszerűen kiala
kított eljárással heparintartalmú szemcsés szilárd anyag ál
lítható elő [8]. A szárított szervet összegyűjtöttük és a bio
kémiai üzembe telepített pulzációs U-extraktorban a szi
lárdanyag heparin tartalmát kivonatoltuk.

Talán nem érdektelen megemlíteni, hogy a cégnél a nö
vényi eredetű gyógyszerek gyártása az organoterápiás ké
szítmények gyártási (extrakciós) tapasztalataira építve 
1912-ben indult be. Mintegy hetven év múlva az egyik 
organoterápiás készítmény alapanyagának (nyers heparin) 
nagyüzemi, gazdaságos gyártását a gyógynövény feldol
gozására kifejlesztett műszaki megoldás tette lehetővé.

A cégnél 1964-től napjainkig üzemelő U-extraktorokkal 
feldolgozott szilárdanyag mennyiségét és az üzemeltetési 
időt összegezve a 1. táblázatban adjuk meg.

/. táblázat
U-extraktor termelési adatai

Megnevezés
Feldolgozott 
szilárd anyag 

(tonna)

Üzemeltetési
idő

(óra)

Gyógynövény 
(Vinca minor L, anyarozs, 
Vinca rosea, Digitalis 1.) 

U-extraktor: 2 db

- 2  x 9 000 -  2 x 81 000

Szárított szervből 
nyers heparin 

U-extraktor: 1 db
- 4  200 - 4 1  000

A pulzációs U-extraktorral nemcsak szemcsés, laza szerke
zetű növényi őrleményt lehetett kezelni (extrahálni), ha
nem segítségével kivonatolni tudtuk a különleges összeté
telű, konzisztenciájú szilárd anyagokat is. Ilyenek voltak:
-  egymáshoz tapadó nagy zsírtartalmú őrlemények, 

(anyarozs, szárított állati szerv stb.),
-  poros őrlemények, ahol a por 10...20 %-ban van jelen,
-  nagy térfogatú, aprószemcsés granulátumok (pl. műanyag),
-  gélszerű anyagok (velő).

Az elmúlt negyven év alatt a folyamatos üzemvitelű, el
lenáramú kivonatolási eljárással, U-extraktorral az alábbi 
szilárd nyersanyagok értékes hatóanyagának kinyerését 
oldottuk meg:
-gyógynövények: Digitális lanata, Vinca minor L, 

Solanum laciniatum, anyarozs, Atropa belladonna gyö
kér, mákgubó, Vinca rosea, Pyretrum flos,

-  ipari anyagok: kávé, tea hulladék, datolya, komló, pap
rika őrlemény, alma szelet, műanyag granulátum, cukor
nád,

-  állati szerv: heparintartalmú szárított szerv, koleszterin
gyártáshoz velő.
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Ö S S Z E F O G L A L Á S  

Takács István: U-extraktor pulzátorral

A Richter Gedeon Rt.-ben 1912-től feldolgozásra kerülő gyógy
növények fajtája, mennyisége az idők folyamán megsokszorozó
dott és az alkalmazott extrakciós megoldások fokozatos fejlődé
sen mentek át. E fejlődés során alkalmazásba kerültek a saját fej
lesztésű folyamatos üzemvitelű, ellenáramú U-extraktorok. Az 
extraktor test U-alakban meghajlított duplikált cső. A csőben a 
végtelenített láncra felfűzött tárcsák egyenletes sebességgel mo
zognak. A tárcsákkal határolt cellába csigás adagoló berendezés
sel folyamatosan adagoljuk a szemcsés növényi őrleményt. A ki
vonatoló folyadék az U-test felső részén jut az extraktorba és el
lenáramban haladva a szilárd anyag hatóanyagát kivonja. A be
rendezés teljesítőképességének növeléséhez az U-test alsó részé
be kezdetben vibrátort, majd a hetvenes évektől pulzátort csat
lakoztattunk.

[Magy. Kém. Lapja, 56, 471 (2001)] 

S U M M A R Y

/. Takács: U-extractor with Pulsator

Both the types and quantity of herbs processed by Gedeon Richter 
Ltd. have been multiplied through the decades since 1912, the nat
ural consequence of which was the gradual development of meth
ods employed in the process of extraction. The continuous coun
ter-current U-extractor was developed by Gedeon Richter Ltd. 
This extractor is a double pipe bent to shape a U-form. Inside the 
pipe itself discs are fixed on an endless chain with equal space 
between two of them. The discs move together with the chain at 
an even speed. The spaces between two discs are continually filled 
with drug. The solvent is fed into the upper part of the U-body 
and, moving in counter-current, extracts the agent of the drug. To 
increase the efficiency of the equipment first a vibrator then in the 
70-ies a pulsator was employed in the bottom part of the U-body.
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SZEMÉLYI HÍREK_____________

Új főigazgató a Bay Zoltán Alapítványnál

Az 1993-ban alapított Bay Zoltán Intézethá
lózat élére sikeres pályázata alapján a 61 éves 
Biacs Péter egyetemi tanár személyében új 
főigazgatót választott az Alapítvány Kurató
riuma. A 2001. június 28-án tartott Kuratóri
umi ülésen Pálinkás József oktatási miniszter 
búcsúztatta Pungor Ernő professzort, az Ala
pítvány korábbi főigazgatóját, aki nemcsak 
megalapította, hanem 8 éven keresztül, két 
ciklusban vezette is az Intézethálózatot (Bu

dapest, Szeged, Miskolc). Pungor Ernő most 
tanácsadóként dolgozik az Alapítványnál az 
új főigazgató kérésére, munkáját segítve.

Biacs Péter vegyészmérnök (BME 1963) 
pályafutását a Ganz Villamossági Művek 
Szigetelőanyag Gyárában kezdte gyári 
technológusként, műszaki fejlesztőként, 
majd váltott és a BME Mezőgazdasági Ké
miai Technológiai Tanszékén dolgozott ta
nársegéd, adjunktus majd docens beosztá

A XXXIII. Nemzetközi Kémiai Diákolimpia
(Bombay, 2001. július 6-16.)

A XXXIII. Nemzetközi Diákolimpiát Bom- 
bayben India szervezte meg, az elmaradt 
csehországi verseny helyére az utolsó pilla
natban beugorva. A rendezvényen 54 or
szágból 210 diák indult. Megfigyelőket kül
dött és egy-két éven belül a versenyben is 
részt vesz majd Egyiptom, Izland, Kenya, 
Mongólia, Portugália és Türkmenisztán.

A feladatok és a verseny érdekessége az 
utóbbi évek tendenciáinak megfelelően 
csökkent. Talán a rövid előkészítési idő 
miatt eléggé középszerű, tankönyvszagú 
problémákat kaptak a versenyzők, amelyek 
nem a kreativitást, a természettudományos 
gondolkodást térképezték fel, hanem egye
temi szintű anyagot kérdeztek vissza isko
lás módon. A magyar diákok felkészültsé
ge mindazonáltal nem hagyott kívánniva
lót maga után, hiszen 

Mátyus Edit, az ELTE Apáczai Csere Já
nos Gimnáziumának tanulója (tanára 
Villányi Attila) ezüstérmet,
Bartók Albert, az ELTE Apáczai Csere 
János Gimnázium tanulója (tanára Villá
nyi Attila) ezüstérmet,
Varga Szilárd, a szentgotthárdi Vörös
marty Mihály Gimnázium tanulója (ta
nárai Erős Klára és Wagner Gabriella) 
ezüstérmet,

Toka László, az ELTE Apáczai Csere Já
nos Gimnáziumának tanulója (tanára 
Villányi Attila) bronzérmet 

szerzett.
A magyar csapat a nem hivatalos pontver

senyben becsléseink szerint a 16. helyen áll. 
Kína, Korea és Oroszország eredménye volt 
kiemelkedő, a szoros versenyben elénk ke
rült többi ország túlnyomó zöme ázsiai. Ez
zel a magyar csapat megerősítette az elmúlt 
években elért élbolybeli helyezését.

A diákok kiválasztása a bevált rend sze
rint működött. A legtágabb keretbe az Or
szágos Középiskolai Tanulmányi Verseny 
és az év közbeni olimpiai levelező felké
szítés legjobbjait hívtuk be. A legjobb ti
zenhárom fő (Bakó Dániel, Mosonmagya
róvár, Kossuth; Balogh János, Kaposvár, 
Táncsis; Bartók Albert, Lőrincz Krisztián, 
Mátyus Edit és Toka László, Budapest, 
Apáczai; Höltzl Tibor, Budapest, Deák Fe
renc; Janáky Csaba, Szeged, Radnóti; 
Krizsán Gergely, Budapest, Piarista; 
Orgován Gábor, Ócsa, Bolyai; Parázs Dá
vid, Miskolc, Földes; Szalay Zsófia, Buda
pest, Szent István; Varga Szilárd, Szent- 
gotthárd, Vörösmarty) vett részt a második 
egy hetes felkészítésen, és közülük került 
ki a csapat négy tagja.

HÍREK, ADATOK, INFORMÁCIÓK

Hírek az iparból

Magyar Olaj- és Gázipari Rt.

2001-ben ünnepelte a MÓL Rt. részvénytársa
sággá való alakulásának 10 éves évfordulóját.

A MÓL Rt. a Compaq Computer Magyar- 
ország Kft.-vel, a Szegedi Biológiai Köz

ponttal, a Paksi Atomerőmű Rt-vel, illetve 
Tamás István vállalkozóval együtt vehette át 
októberben a Kármán Tódor-díjat Pálinkás 
József oktatási minisztertől. A tárca által ala
pított, az oktatás és a tudományos kutatás ér
dekében végzett kiemelkedő tevékenységet

sokban. Rövid időt töltött a Mezőgazdasági 
és Élelmezésügyi Minisztériumban (1977- 
79), majd az Oktatási Minisztériumban 
(1979-81) a szakoktatás, felsőoktatás terü
letén. Ezt követően 1982-ben kinevezést 
kapott a Központi Élelmiszeripari Kutató- 
intézetbe főigazgatónak, mely feladatot kö
zel 20 évig eredményesen betöltötte. 2001. 
június 30-tól a Bay Zoltán Alkalmazott Ku
tatási Alapítvány főigazgatója és tervei kö
zött szerepel, hogy az intézethálózatot a 
környezettudomány és környezet-technoló
gia hazai csúcsintézményévé fejlessze.

Biacs Péter a Magyar Kémikusok Lapja 
szerkesztőbizottságának tagja.

A magyar csapat kiválasztását és felké
szítését az ELTE Kémiai Tanszékei végez
ték. A rendezők által küldött anyag alapján 
a tanfolyamot tartotta, és annak anyagát 
összeállította Bődi András, Homonnay Zol
tán, Igaz Sarolta, Kóczán György, Magyar
falvi Gábor, Szalay Roland, Szabó András, 
Szekeres Zsolt, Sztáray Bálint és Tarczay 
György. A csapat vezetői Magyarfalvi Gá
bor és Szabó András voltak. Tudományos 
megfigyelőként elengedhetetlen segítség 
volt munkánkban Villányi Attila, az Apá
czai Csere János Gimnázium tanára.

A verseny maga a szokásoknak megfelelő
en gyakorlati (40 pont) és elméleti (60 pont) 
fordulóból állt. A laboratóriumban többféle 
anyagot is előállítottak és vizsgáltak. Itt mun
kájuk pontosságát értékelte a zsűri. Az ötórás 
elméleti fordulóban 7, többek között az indi
ai fűszerek és radioaktív ásványok kémiájá
val foglalkozó feladatokon gondolkodhattak 
el. A feladatlapokat, valamint a válaszlapokat 
a kísérők fordították le az adott ország nyel
vére. Még a fordítás előtt a tanárok alkotta 
zsűrinek kellett az angol nyelvű feladatokat 
megvitatni, illetve végleges formájukat kiala
kítani. A megvitatásra és a fordításra szánt 
idő szokás szerint szűkre szabott volt.

A verseny mellett, a monszun ellenére is 
jól sikerült programok tették a diákok szá
mára emlékezetessé Indiát.

Magyarfalvi Gábor

elismerő díjat minden évben öt gazdálkodó 
szervezetnek, illetve magánszemélynek ad
ják át. A MÓL Rt. öt felsőoktatási intéz
ményben létrehozott alapítványain keresztül 
támogatja a kiemelkedő eredményt elért 
hallgatók külföldi szakmai ismeretszerzését.

A MÓL a TVK-val közösen nyújtotta be 
nem kötelező erejű szándéknyilatkozatát a 
cseh Unipetrolra. A MÓL korábban már je
lezte várható érdeklődését, ezért nem nevez
hető meglepetésnek a hír. A tervek szerint
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az Unipetrol olaj-feldolgozó és vegyipari 
cég 63 százalékos tulajdonhányadát még az 
év vége eló'tt értékesítik. Az Unipetrol irá
nyítása alatt áll a Ceská Rafinerska olajfino
mító, a Chemopetrol és a Kaucuk vegyipari 
cég, továbbá az ország legnagyobb benzin
kúthálózata, a Benzina, valamint még egy 
kisebb cég. Emiatt nem meglepő' a TVK 
részvétele sem, a cseh elemzőit viszont szin
tén éppen emiatt kételkednek abban, hogy 
akad pályázó, aki az egész cégcsoportot 
egyben hajlandó megvásárolni.

A MÓL Rt. kizárólagos tárgyalásokat 
kezdett a lengyel PKN Őrien olajtársaság
17,6 százalékának megvételéről, és a két 
cég esetleges egyesüléséről a távozott len
gyel kormány döntése alapján.

Előrehaladott tárgyalások folynak a 
MÓL Rt. gázüzletágának értékesítéséről.

Klub Petrol Kft.

A Magyar Autóklub (MÁK) és a Hungaro- 
nafta Kft közös vállalata, a Klub Petrol Kft. 
(KP) pár éven belül 80-100 benzinkűtból ál
ló hálózatot akar kiépíteni. A magas üzem- 
anyagárak letörésére alakított cég a hazai pi
ac 10-11 százalékát akarja megszerezni. 
Mikepércsen szeptemberben adták át a 25. 
diszkontkutat, év végéig pedig 30-35-re kí
vánják növelni kútjaik számát. Berényi And
rás, a KP ügyvezető igazgatója elmondta, 
hogy a teljes hálózat kiépülése esetén 40 ki
lométerenként lesz egy KP-töltóallomás az 
országban. A diszkontkutaknál -  amelyeknél 
csak a pártoló tagok tankolhatnak -  10 forint
tal olcsóbb a 95-ös benzin és a gázolaj. Eddig 
100 ezer autós mintegy 150 millió forintot fi
zetett be a MÁK számlájára. Berényi András 
megerősítette, hogy az utóbbi hónapokban a 
befizetési kedv csökken, ami annak köszön
hető, hogy a MÓL Rt. visszafogta az árait. 
Üzleti titok, hogy a KP honnan szerzi be az 
üzemanyagot, és az is, hogy mennyi a már át
adott kutak forgalma -  mondta az igazgató.

Siad HG Kft.

1994-ben alakult a Kft. az ipari gázok forgal
mazására az olasz Siad vállalatcsoport hazai 
leányvállalataként. 2000-ben indult meg 
mindössze fél éves beruházás és 730 MFt be
fektetése után Miskolcon a műszaki gázok, 
védőgázok, valamint speciális lézergázok 
üzemszerű előállítására szolgáló üzemük. A 
középtávú tervek között szerepel a magyar 
iparigáz-piac 10-15 százalékának megszer
zése, amely összességében 8-9 milliárd forin
tos éves árbevételt jelentene a Siad számára.

Tiszai Vegyi Kombinát Rt.
A Tíszaújvárosban zajló katasztrófavédelmi 
konferencia keretében október elején látvá
nyos bemutatót tartottak a TVK Rt. olefin
gyárának területén. A megrendezett olefin
gyári robbanást egy tribünről kísérte figye
lemmel a mintegy 250 fős vendégsereg. Vigh

mkl

László, a vállalat biztonságtechnikai vezetője 
elmondta: a bemutató egy szénhidrogén fel
dolgozás során bekövetkezett üzemzavar mi
att fellépő robbanást modellezett. A TVK be
mutatót követő sajtótájékoztatón az ENSZ 
ipari balesetek elleni egyezmény titkára, 
Sergius Ludoviczek közölte, hogy pozitív ta
pasztalatokat szerzett a bemutató során.

A Tiszai Vegyi Kombinátban 2001. októ
ber 15-étől új szervezeti módosítások léptek 
hatályba. A szervezeti módosítások célja a ve
vőközpontúság, a folyamatok mentén kialakí
tott költség- és működési hatékonyság növe
lése a TVK Rt. stratégiájának megvalósítása 
érdekében. A társaságnál folyamatban lévő 
fejlesztés kapcsán fokozott figyelmet kíván
nak fordítani a környezetvédelmi, biztonsági 
és minőségi követelményeknek való megfele
lésre, a kiemelt szolgáltatások fejlesztésére. 
Az ezen egységeket, szolgáltatásokat és fel
adatokat összefogó általános igazgatóság irá
nyításával a TVK Rt. vezérigazgatója az igaz
gatóság egyetértésével Kovács Attila igazga
tót bízta meg. A társaság felsővezetői körében 
ezenkívül a következő változások történtek: a 
társaság vezérigazgatója - nevezettel megálla
podva - Busku Béla műszaki és szolgáltatási 
igazgatói megbízását megszüntette, vissza
vonta Varga István beszerzési és beruházási 
igazgató vezetői megbízását, továbbá távozott 
a humánpolitikai igazgatóság éléről Zsoldos 
Marianna humánpolitikai igazgató.

Ecocenter Kft.

A TVK Rt. tulajdonában lévő és a műanyag- 
hulladékok hasznosításával foglalkozó tisza- 
újvárosi cég termékét, a SYNTUMEN-t a vi
lág számos országában szabadalmaztatták. 
Az Európai Hivatal 2000. májusában adta 
meg a szabadalmat a Székely Tamás, volt ÉL
TÉ professzor vezetésével kidolgozott eljá
rásra és termékre, melyet eddig 18 helyen 
próbáltak már ki az utak burkolásában a bitu
men adalékanyagaként. Adalékanyagok nél
kül a bitumen a meleg nyári napokon a nehéz 
kamionok és buszok alatt benyomódik, és a 
jól ismert nyomvályúk jönnek létre. Adalék
anyagként SBS-t alkalmaznak (sztirol-bu- 
tadién-sztirol kopolimert), Angliában széles 
körben természetes kaucsukot, latexoldatot 
használnak erre a célra. Ezek rugalmasságot 
kölcsönöznek a bitumennek és megakadá
lyozzák a nyomvályú képződését. Ugyan
ilyen célokra alkalmazható a SYNTUMEN 
is. Az Ecocenter tulajdonának értékesítésével 
együtt a szabadalmi jogot is értékesíti az ez
zel megbízott Deloitte & Touche cég.

Helioplast Kft.

A Partium 70 tulajdonába került tiszaújvárosi 
cég polietilénfóliát állít elő mezőgazdasági ta
karás, valamint siló és tömlőtárolás céljára. 
Másik fontos terméke a 2-12 mm vastag kar- 
tonplaszt lemez. Mindkét termékből több ezer 
tonna az éves termelés és jelentős a kivitel.

BorsodChem Rt.

Mind a cseh, mind pedig a szlovák hatósá
gok, ezt követően pedig a magyar hatóság, a 
Gazdasági Versenyhivatal (GVH) is ver
senyszempontból semlegesnek minősítették, 
hogy a CE Oil & Gas AG többségi befolyást 
szerzett a BorsodChemben. Az osztrák CE 
Oil & Gas-nak a részvények 43 százalékát 
ajánlották fel magyar és külföldi befektetők 
köztük az EBRD az augusztus 26-án zárult 
nyilvános ajánlat során, így a társaság a BC 
részvényeinek 59,2 százalékával rendelke
zik. Az ajánlattevő által megszabott feltéte
lek közül csak a Gazdasági Versenyhivatal, 
valamint az osztrák, a cseh és a szlovák ver
senyhatóságok jóváhagyása hiányzott. Tehát 
megindulhatnak az átutalások az ajánlat le
bonyolításával megbízott Raiffeisentől.

A Szibur tulajdonában 24,8 százalékos 
pakett van. A CE 5,4 millió darab részvényt 
vett meg összesen 28,6 milliárd forintért. 
Ez részvényenként 5 300 forintos árfolya
mot jelent. A GVH egyik felvetésére, mely 
szerint az orosz és az osztrák cég között 
szoros kapcsolat és kölcsönös irányítás van, 
Heinrich Pecina, a CE-t birtokló Vienna 
Capital Partners igazgatója elmondta: 
Georg Stahl a BC elnökeként, és nem a CE 
igazgatójaként kapott helyet a Szibur igaz
gatóságában. Hozzátette: különösen ügyel
nek majd arra, hogy a Szibur és a BC kö
zötti szerződésekben mindig a piaci feltéte
lek teljesüljenek. Az osztrák társaság nem 
tervezi sem a BorsodChem szerkezeti átala
kítását, sem a jelenlegi, általa támogatott 
menedzsment megváltoztatását.

A tárgyaláson eljáró versenytanácstag 
kérdésére, miszerint milyen viszonyban áll 
az osztrák cég a BorsodChem másik fő tu
lajdonosával, az orosz Sziburral, Heinrich 
Pecina azt válaszolta, hogy a két cég stra
tégiai partnere egymásnak, közös érdekük 
a társaság gyors fejlődése, hogy a 
BorsodChem vezető szerephez juthasson a 
kelet-közép-európai konszolidációban. 
Ugyanakkor érdek-összeütközés lehetősé
ge is fennáll, mivel a Szibur tipikusan 
szakmai, míg a CE Oil pénzügyi befektető. 
Heinrich Pecina azt is hozzátette: kontrol
lálják, hogy a két fő tulajdonos között 
csakis üzleti kapcsolat valósuljon meg pia
ci alapokon. Ez a gyakorlatban azt jelenti, 
hogy a Szibur nem juthat extraprofithoz a 
BorsodChemmel kötött szerződései révén 
csak azért, mert tulajdonosa a társaságnak.

Heinrich Pecina hangsúlyozta: céljuk 
az, hogy a BorsodChem minél gyorsabb 
ütemben fejlődjék, ezért a teljes profit 
visszaforgatását tervezik a társaságban.

A tárgyaláson az is elhangzott, hogy a 
CE Oil további részesedést nem vásárolt a 
BorsodChemben.

A BorsodChem Rt. nem vásárol részese
dést a ZA Tamow vegyipari vállalatban. A 
BC 10 százalékra tett ajánlatot, de a len
gyel céget csak egyben adják el.
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Moldin Kft.

A Pannonplast Rt.-t a Hewlett-Packard il
letékesei tájékoztatták arról, hogy a Pan
nonplast leányvállalatánál, a Moldin Kft.- 
nél gyártott nyomtatók műanyag alkatré
szeinek gyártását 2002. első negyedévének 
végéig a Távol-Keletre fogják áthelyezni.

A HP megrendelése 2001. év során fo
lyamatosan csökkent. A Pannonplast Rt. 
árbevételében ez várhatóan 1 milliárd fo
rint elmaradást okoz. A termelés jövő évi 
megszűnése miatt az új típusok gyártásá
nak bevezetésével járó költségek megtérí
tésére vonatkozó tárgyalások a HP-vel 
megkezdődtek. A társaság az eredményre 
való hatást az új termékek bevezetésének 
üteme ismeretében, valamint a HP-vel tör
ténő költségelszámolás eredménye alapján 
fogja közölni.

A kiépített és felszabaduló gyártókapaci
tás más termékek gyártására konvertálható,

WEB FIGYELŐ

A jelenlegi ajánlóban a vegyipari művele
tek számításait, illetve a mértékegységek 
átváltását segítő honlapokat ismertetünk.

FreeCalc.com íhttp://www.freecalc.com/í 
oldal hasznos lehet mind gyakorló mérnö
köknek, mind pedig egyetemi hallgatók
nak, hiszen vegyipari műveletekben hasz
nálatos számítások, tervezési feladatok vé
gezhetők el az on-line alkalmazások révén. 
Az üzemeltető Beacon Engineers még el
méleti magyarázatokkal, összefoglalókkal 
is segíti a felhasználókat az egyszerű térfo
gatszámításoktól az összetett hőcserélő 
vagy szivattyús rendszerek tervezéséig. 
Sajnos nagy hátránya az amúgy kiváló 
honlapnak, hogy kizárólag angolszász 
mértékegységekkel dolgozik, de mint a ké
sőbbiekben látni fogjuk, az átváltásra is ta
lálható számos on-line megoldás.

Elméleti összefoglalók, számítási segédle
tek, táblázatok is találhatók a HeaterDesign 
oldalán (http://www.heaterdesign.eom/i.

az erre vonatkozó intézkedések folyamat
ban vannak.

Termékdíj

A környezetvédelmi termékdíj fizetésének 
kötelezettségét 2003-tól kiterjesztik a hígí
tót és más oldószereket magába foglaló ter
mékcsoportra is. Számítások szerint a ter
mékdíjakból származó bevétel növekedés 
összesen mintegy 3 milliárd forinttal növe
kedne 2003-ban, más termékdíjakból adó
dó bevételek viszont csökkennének. A kör
nyezetvédelmi termékdíjból idén az elői
rányzat szerint mintegy 23 milliárd forint 
folyik be.

További változtatások a jogszabály vég
rehajthatóságának hatékonyságát célozták. 
A módosítás tekintetében az Európai Unió 
felé konkrét jogharmonizációs kötelezettség 
Magyarországot nem terheli, ám e szabá
lyozás biztosítja a csomagolásról és a cso-

amely főleg kazánokkal, hőcserélőkkel és 
hasonló hővel kapcsolatos témákkal fogla
kozik. (Október végén az on-line számítási 
eszközök nem voltak futtathatók.)

Elsősorban folyadékáramlásokhoz adhat 
segítséget az LMNO Engineering honlapja 
(http://www.lmnoeng.eom/i. ahol azonban 
a számítások nagy része csak külön díj elle
nében végezhető el, de az ábrákkal, magya
rázatokkal és képletekkel illusztrált oldalak 
hasznos információval szolgálhatnak.

Az előzőektől eltérően nagyon jól hasz
nálható, nagyszámú és széleskörű on-line 
alkalmazásokhoz férhetünk hozzá a petrol
kémiai és kőolaj-finomítói ipar területén 
dolgozó tanácsadó cégek társasága által 
fenntartott honlapon (http://www.proces- 
sassociates.com/process/tools.htmli. Az 
oktatási célokra szánt számítási modulok 
felölelik többek között a folyadékáramlás, 
hőátadás, hővezetés, hőcserélők, szűrők, 
bepárlók és egyéb elválasztó berendezések

magolási hulladékról szóló közösségi irány
elvek teljesülését. A környezetvédelmi ter
mékdíjról, továbbá egyes termékek környe
zetvédelmi termékdíjáról szóló törvényt 
(termékdíjtörvény) 1995 júniusában fogadta 
el az Országgyűlés. A törvény az üzem
anyagra, gumiabroncsra, hűtőszekrényre és 
hűtőközegre 1995 szeptemberétől, a csoma
golóeszközre és akkumulátorra 1996. január 
1-jétől, a gyógyszerek csomagolóeszközeire 
1997. január 1-jétől lépett hatályba.

A környezetvédelmi termékdíj-bevezeté
sével az Országgyűlés forrást kívánt terem
teni a termékek által okozott környezetvé
delmi problémák egy részének megoldására 
oly módon, hogy ezzel egy időben az érin
tett termékek fogyasztását is csökkentse a 
termékdíjnak az árba való beépítésén ke
resztül, vagy a termékdíj differenciálásával 
versenyképes árat alakítson ki a környezet
barát helyettesítő termék számára.

K. Gy.

területeit is, továbbá a honlapon megtalál
hatjuk például a dimenziómentes számokat 
és a különböző állandók értékeit, sőt, letölt
hetünk a szövegszerkesztőnkhöz egy speci
ális, vegyészmérnöki szakkifejezéseket tar
talmazó helyesírás-ellenőrzőt is. Különféle 
alap- és származtatott mértékegységek kö
zötti átszámítás is egyszerűen kivitelezhető.

A Constants and Equations című honlap 
(http://tcaep.co.uk/) több mint 600 tudo
mányos számításokban használatos kons
tans értékeit és 450 egyenletet sorol fel a 
tudomány minden területéről. Nagyon ki
terjedt mértékegység-konverziós szolgálta
tás érhető el, de találhatók itt periódusos 
rendszer, matematikai szabályok gyűjte
ménye, számítási segédletek épp úgy, mint 
csillagászati táblázatok. Külön gondot for
dítottak az oldalak jó minőségű nyomtat
hatóságára, és az egész honlap egyszerűen 
letölthető a saját gépünkre, hogy a későb
biekben gyorsan, off-line módon is elér
hessük a szolgáltatásokat.

Árva Péter 
arvap@comgenex.hu

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

GROUP

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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Syqe&üéeti éiet

MKE HÍREK

Emlékeztető az MKE Gazdasági Bizottság október 15-i ülé
séről

Jelen voltak: Banai Endre, Bognár János, 
Fazakas János, Körtvélyessy Gyula GB ta
gok; Gálosi György, Horváthné Makai Er
zsébet meghívottak

1. MKE működése a kontrolling adatok 
szerint szeptember hónap végéig 13,67 
MFt eredményt mutatott. A kontrolling 
adatoknál kérjük az ügyvezető igazga
tót, hogy külön oszlop formájában tün
tesse fel az év végi várható adatokat a 
következő ülésre.

2. A következő ülésre táblázatos összeállí
tást kérünk a jogi tagdíjak helyzetéről 
(vállalatok, tagdíjak, támogatások, lejárt 
szerződések, szükséges és megtett intéz
kedések). Ez már a 2002. évi terv előké
szítését is tartalmazza a jogi tagdíjak 
nagyságát illetően (ügyvezető igazgató).

3. Az egyéni tagdíjak megosztásáról (MKE 
+ MKL) a főtitkár javaslatot állít össze 
az IB felé. A 2002. évi tervezésnél és a
2002-re beérkező tagdíjak könyvelésénél 
az IB határozata szerint kell eljárni.

4. A rendezvények évi összesített gazdasá
gi adatai jelenleg megfelelőek, bár az 
összesített adatokból a várható adatok 
nem látszanak. Nem kaptunk az ügyve
zetéstől rendezvényenkénti áttekintést, 
ami a változásokról ad felvilágosítást. A

következő GB ülésre írásbeli tájékozta
tás szükséges a rendezvények gazdasági 
adatairól a szokásos táblázatos formá
ban (ügyvezető igazgató).

5. A lapok gazdasági működése javult, de 
még mindig terv feletti veszteség je
lentkezik (-2,3 MFt).
MKL:
• MTSZ könyvelés, Horváthné Makai 

Erzsébet vállalja az ügyrend szerinti 
havi kontrolling tábla összeállítását a 
lap gazdasági működésére vonatkozó
an. Eddigi adatok egyeztetését segítse 
elő az ügyvezető igazgató, az Iroda és 
a felelős szerkesztő bevonásával.

• A főtitkár a következő ülésre ügy is, 
mint szerkesztőségi tag, a 2002. évi 
tervezéssel kapcsolatosan állásfogla
lást hoz a példányszámra a várható be
vétel és kiadás függvényében.

• A következő GB ülésre a MÓL támoga
tása állásáról, illetve ennek elmaradása 
esetén pótlásáról (vagy költségcsökken
tésről) javaslatot kér a GB a felelős szer
kesztőtől és az ügyvezető igazgatótól.

• A nyomda ajánlata 2002. évre vonatko
zóan az előrefizetést illetően nem üz
letszerű, egyébként más nyomdáktól is 
kell kérni ajánlatokat 2002-re (felelős 
szerkesztő és ügyvezető igazgató).

Jegyzőkönyv az MKE Intéző Bizottság 2001. szeptem ber 19-i 
üléséről

Jelen vannak: Banai Endre, Bognár János, 
Fazakas János, Gimesi Ottó, Hencsei Pál, 
Hlavay József, Jedlovszky Pál, Kalaus 
György, Kálmán Alajos, Körtvélyessy Gyu
la, és mint meghívott Gálosi György

Kimentette magát: Hermecz István, Pal
los László

Napirend előtt a Főtitkár üdvözölte az 
ügyvezető igazgatói minőségében először 
az IB munkájában részt vevő Fazakas Já
nost, és megköszönte Gálosi Györgynek, 
hogy társadalmi munkában segít.

I. A határozatok végrehajtása 
15/2001 A Főtitkár a határozatnak meg
felelően módosította a MKL-ben -  idő
közben megjelent -  közgyűlési határoza
tokat.
18/2001 A  MKL ügyrendjét a GB elnöke 
az GB ülés javaslatai alapján átfogalmazta, 
a felelős szerkesztővel egyeztette, azt az IB

tagok drótpostán megkapták és elfogadták, 
tehát életbe lépett.
19/2001 A mecenatúra pályázatunk sikeres 
volt és mind a lapok, mind az Ifjúsági Ní
vódíj pályázat támogatásban részesült.

2. Az MKE gazdasági helyzete 
Az előző napon tartott gazdasági bizottsági 
ülés határozatai alapján annak Elnöke tájé
koztatta csatolt írásos anyag segítségével 
az IB tagjait. Az első nyolc hónap adatai 
eredményt mutatnak, de néhány rendez
vénynek és a Lapoknak a számai nem a ter
vezettnek megfelelően alakulnak.
20/2001 Az egyéni tagdíjbefizetések sür
getéséről minden havi közleményben fel
hívást kell megjelentetni. Felelős: Ügyve
zető igazgató
21/2001 Az Elnök, a Főtitkár és az Ügyve
zető igazgató, utóbbi szervezésében foly
tatja a cégek látogatását.

mkl

• Táblázatos összeállítás szükséges a fe
lelős szerkesztő október 15-i e- 
mailjének megfelelően a beérkezett és 
év végéig valóban várható támogatá
sokról. Az összesített kontrolling táblá
zatot is ennek összege figyelembe vé
telével kell összeállítani (felelős szer
kesztő és ügyvezető igazgató).

KÖKÉL: működési vesztesége -  1,2 MFt.

6. Nagyon fontos a kintlévőségek folyama
tos nyilvántartása, figyelése, követelé
sek beszedése. Ezek célszerű nyilvántar
tása 30 nap alatt, 30-60 nap között, 60- 
180 nap között, 180-360 nap között, 360 
napon túl. Ezek jelenjenek meg a kont
rolling táblázatok között és így nyomon 
követhetőek a változások és a megtett 
intézkedések. Az ügyvezető 1997-2000. 
között főként tagdíjakból adódóan 3,3 
MFt kintlévőséget jelzett. Javaslat szük
séges tételes felsorolással, ahol lehetsé
ges a behajtásra, illetve a leírásra (ügy
vezető igazgató).

7. A GB könyvvizsgálóra javaslatot kér 
(szerződéstervezet, párhuzamos ajánla
tok) (ügyvezető igazgató).

8. A gazdálkodást megkönnyítené és áttekint
hetőbbé tenné havi cash-flow összeállítása.

A következő GB ülés az FB ülés előtt, no
vember 13-án 15 órakor lesz, amelyre az 
ügyvezető írásos anyagait az értekezlet 
résztvevői november 9-ig kapják meg.

Összeállította: Banai Endre GB elnök

22/2001 Az MKL és a KÖKÉL -  most je
lentős negatív egyenleget mutató - helyzetét 
részletes kimutatás alapján a GB 3 héten be
lül megtárgyalja és a javaslatát az IB ülés 
elé terjeszti. Felelős: Ügyvezető igazgató 
23/2001 A z  Ügyvezető igazgató megvizs
gálja, hogy mennyire általánosítható, hogy 
három IB tag sem kapta meg a 7-8. és 9. 
MKL számokat és szükséges esetben intéz
kedéseket foganatosít.

3. Az MKE cégkapcsolatai 
A Jedlovszky Pál által készített, előzetesen 
szétküldött írásos anyag alapján az IB a kö
vetkező határozatokat hozta:
24/2001 Az előterjesztés javaslatait az IB 
elfogadta. Jedlovszky Pál ezeknek megfe
lelően átdolgozza az MKE ügyrendjének 
vonatkozó részeit és azokat végső jóváha
gyásra a következő IB ülés elé terjeszti. 
25/2001 Az Elnök az Elnökséget még eb
ben az évben összehívja és előzetes írásos 
anyag alapján mind az MKE cégkapcsola
tait, mind az oktatással kapcsolatos elkép
zeléseit megtárgyalják.
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4. Az MKE és az oktatás kapcsolata 
A Hlavay József által készített, előzetesen 
szétküldött írásos anyag alapján az IB a kö
vetkező határozatot hozta:
26/2001 Az ülésen felvetődött javaslatokat 
figyelembe véve Hlavay József kiegészíti 
írásos előterjesztését és azt elküldi az MKE 
Oktatási Bizottságának, hogy az abban ki
tűzött feladatokat hajtsa végre és az 1B elé 
intézkedési tervet terjesszen be. Nagyon

lényeges, hogy a Bizottságnak elküldött 
anyag munkaterv javaslatot is tartalmaz
zon, ez átfogja az e területen az IB által az 
elkövetkező időszakra tervezett munkát.

A következő' IB ülés 2001. október 17-én, 
szerdán, 15.00 órakor lesz. Napirend (a 
kötelező pontokon túl): a Lapok gazdasági 
helyzete, az ügyrendnek megfelelő kont
rolling adatok alapján (GB elnök), a 2001. 
várható gazdasági adatai (GB elnök), az

MKE alapszabály és ügyrend működésének 
tapasztalatai, javaslatok (előzetes szemé
lyes felülvizsgálat alapján Bognár János 
és Kalaus György), az MKE által adott dí
jak és támogatások rendszere (Pallos Lász
ló). Az előzetes írásos anyagokat október 
15-ig kell a tagokhoz eljuttatni.

Az emlékeztetőt készítette: Körtvélyessy 
Gyula

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK HÍREI

2002. évi IUPAC konferencia naptar

Carotenoids
6- 11 January 2002
13th International Symposium on 
Carotenoids, Honolulu, Hawaii, USA

Polymer Characterization
7- 11 January 2002
10th International Conference on Polymer 
Characterization (POLYCHAR), Denton, 
Texas, USA

Macromolecules
2- 6 February 2002
5th Annual UNESCO School and South 
African IUPAC Conference on Macromol
ecules and Materials Science, Stellen
bosch, South Africa

Bioinformatics
6-8 February 2002
The International Conference on Bioinfor
matics 2002: NorthSouth Networking, 
Bangkok, Thailand

Heterocycles
6-8 March 2002
3rd Florida Heterocyclic Conference, 
Gainesville, Florida, USA

7t-Electron Systems
30 May-4 June 2002
5th International Symposium on Function
al Tt-Electron Systems (Ftt5), Ulm/Neu- 
Ulm, Germany

Polymer Systems
3- 7 June 2002
4th International Symposium on Molecular 
Order and Mobility in Polymer Systems, 
St. Petersburg, Russia

Drug Residue Analysis
4- 7 June 2002

KÖVETKEZŐ SZÁMUNK
Felhívjuk Olvasóink szíves figyelmét, 
hogy következő' 2002/1-2. összevont szá
munk 2002. február elején jelenik meg.

Oláh György: Mágikus sav és szupersav

4th International Symposium on Hormone 
and Veterinary Drug Residue Analysis, 
Antwerp, Belgium

Macromolecules
7-12 July 2002
39th International Symposium on Macro
molecules -  IPUAC World Polymer Con
gress 2002 (MACRO 2002), Beijing, China

Solid-State Chemistry
7-12 July 2002
5th Conference on Solid-State Chemistry 
(SSC 2002). Bratislava, Slovakia

Organometallic Chemistry
7-12 July 2002
20th International Conference on 
Organometallic Chemistry (20th ICOMC), 
Corfu, Greece

Organic Synthesis
14-19 July 2002
14th International Conference on Organic 
Synthesis (ICOS-14), Christchurch, New 
Zealand

Photochemistry
14- 19 Juli 2002
XIX IUPAC Symposium on Photochem
istry, Budapest, Hungary

Electrical Polymers
15- 18 July 2002
21st Discussion Conference and 9th Interna
tional EPROS Conference on Electrical and 
Related Properties of Polymers and Other 
Organic Solids, Prague, Czech Republic

Solubility Phenomena
22-26 July 2002
International Symposium on Solubility 
Phenomena (10th ISSP), Varna, Bulgaria

TARTALMÁBÓL
kémia
Próder István: 2002 évi évfordulónaptár 
Pályi Gyula: Az élet eredete: kémiai szem
pontok
Ettre László A megoszlásos kromatográfia

Chemical Thermodynamics
28 July-2 August 2002
17th IUPAC Conference on Chemical
Thermodynamics, Rostock, Germany

Natural Products
28 July -  2 August 2002 
23rd International Symposium on the 
Chemistry of Natural Products (ISCNP- 
23), Florence, Italy

Crop Protection
4-9 August 2002
10th IUPAC International Congress on the 
Chemistry of Crop Protection (formerly 
International Congress of Pesticide Chem
istry), Basel, Switzerland

Chemical Education
6-10 August 2002
17th International Conference on Chemical 
Education (17th ICCE) -  New Strategies 
for Chemical Education in the New Centu
ry, Beijing, China

Bioorganic Chemistry
11-14 August 2002
6th International Symposium on Bioorgan
ic Chemistry (ISBOC-6) Toronto, Canada

Physical Chemistry of Liquids
6-15 September 2002 
European Molecular Liquids Group 
(EMLG) Annual Meeting on the Physical 
Chemistry of Liquids, Novel Approaches 
to the Structure and Dynamics of Liquids: 
Experiments, Theories, and Simulations, 
Rhodes, Greece

Polymer Science and Technology
2-5 December 2002
IUPAC Polymer Conference on the Mis
sion and Challenges of Polymer Science 
and Technology, Kyoto, Japan

További információ: www.iupac.org (For
rás: Chemistry International, 2001. Vol. 
23, No. 5)

hatvan éve
Lacza Tihamér: Bom Ignác ezüst amalgá- 
mozási eljárása
Bodó Örs: Bolyai Farkas, a kémiatanár 
Fodor Gábor: A  megfigyelés ereje 
Rabó Gyula: Korai zeolitkémiai és 
zeolitkatalízis felfedezések
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KÉMIAI ES VEGYIPARI TÁRGYÚ LAPOK TAR
TALMÁBÓL

Magyar Kémiai Folyóirat

(107. évfolyam, 7-8. szám, 2001. július-au
gusztus)

Bakker, Eric, Pretsch Ernő és Lindner 
Ernő: Direkt potenciometria a mikromó- 
los-pikomólos koncentrációs tartomány
ban (Összefoglaló közlemény)

Kovács Barna, Nagy Géza, Dombi Ro- 
land és Tóth Klára: Gyors válaszú ion- 
szelektív optódmembránon alapuló kar- 
bamidszenzor kialakítása és alkalmazása 
áramlóoldatos analízisben 

Nemes Attila és Fábián István: Az ózon
bomlás mechanizmusa lúgos közegben 

Braun Tibor, Dióspatonyi Ildikó és Hor- 
vai György: Analitikai kémiai folyóiratok 
átfutási idejének vizsgálata 

Horányi György és Láng Győző: Törté
nelmi kalandozások az elektrokémia alap
fogalmai körül, III.

Tömpe Péter: Polarográfiás módszer 
platina-aktívszén-katalizátorok aktivitás
vizsgálatára

Joó Pál, Őri Nóra és Lukács Marianna: 
Hidrofil és hidrofóbizált agyagásvány- 
filmek átjárhatóságának vizsgálata elektro
kémiai módszerekkel 

Kiss Éva, Gáspár Miklós, Léránt István, 
Machovich Raymund és Bertóti Imre: 
Poli(etilénoxid)-dal borított felületek 
fehérjeadszorpciója és vérkompatibilitása 

László Krisztina: Polietilén-tereftalát 
alapú aktív szén morfológiájának és felü
letkémiai tulajdonságainak változása tö
mény salétromsavas kezelés hatására, 1.

Kémiai közlemények

Ph.D.-tézisek
Benedek Csilla: Homogénkatalitikus 

hidroalkoxikarbonilezés palládiumtar
talmú rendszerekkel

Beregszászi Tímea: Heteropolisavak al
kalmazása szerves kémiai átalakulásokban

Magyar Kémiai Folyóirat

(107. évfolyam, 9. szám, 2001. szeptember) 
Bernáth Gábor: Telített heterociklusok. 

Egy sokszor göröngyös út néhány állomá
sa (Összefoglaló közlemény)

Fejes István és Billes Ferenc: Kalko- 
genid üvegek szerkezetvizsgálata 

Kámán Judit, Forró Enikő és Fülöp Fe
renc: Aliciklussal kondenzált P-laktámok 
enzimes rezolválása

Barátné Jankovics Hajnalka, Nagy 
László, Fulvio Longo, Tiziana Fiore és 
Lorenzo Pellerito: Penicillinszármazékok 
és dimetilón(IV)2+ vizesoldatbeli kölcsön
hatásának potenciometriás vizsgálata

Kémiai közlemények

Ph.D.-tézisek
Nagy Emese: Szteránvázas vegyületek 

funkcionalizálása átmenetifém-komplexek ál
tal katalizált homogénkatalitikus reakciókban 

Kaizer József: Néhány réztartalmú funk
cionális dioxigenáz-enzimmodellrendszer 
vizsgálata

Magyar Kémiai Folyóirat

(107. évfolyam, 10. szám, 2001. október) 
Bevezetés a Hevesy György emlékszámhoz 
Vértes Attila: Hevesy György 
Varga Kálmán: Radioizotópos nyomjel- 

zéses módszerek alkalmazása az elektroké
miai vizsgálatokban

Erdélyi Gábor és Beke Dezső: Az öndif
fúzió nyomásfüggése B2 típusú intermetal- 
likus vegyületekben

Balogh Kadosa: Földtani kormeghatáro
zás és izotóp-geokémia 

Ember Péter Pál, Révay Zsolt, Belgya 
Tamás és Molnár Gábor: Inaktív nyomjel
zés promptgamma aktivációs analízissel 

Környei József és Földes Iván: Radio- 
gyógyszerkémia és nukleáris medicina -  
Hevesy György szellemi örökségének tük
rében

Nemzetközi és nemzeti Hevesy-díjak

Műanyag és Gumi

(38. évfolyam, 8. szám, 2001. augusztus) 
Árvái Miklós: Építőipari szigetelő anya

gok és szabadidő termékek gyártása a 
Polifoamnál

dr. Fehér Erzsébet: A  műanyag-feldol
gozó iparra vonatkozó statisztikai adatok 
üzenete

Jean-Claude Deleye: A  habosítható po- 
lisztirol, mint könnyű ágyazati anyag 

Matkóné Lauer Katalin: Habosított le
mezgyártás a BC-Ongropack Kft.-ben 

A poliuretán sikertörténete: az „őrült öt- 
let”-től az ezer célra alkalmas anyagig 

Mariok Gyula, Angeli Márton: Az Elas- 
togran Kemipur Poliuretán System Kft. 15 
éve áll a magyar poliuretán felhasználók 
szolgálatában

Trujillo, Vilaboy Jósé, Fekete László: 
MDI izocianátok alkalmazása

Műanyag és Gumi

(38. évfolyam, 9. szám, 2001. szeptember) 
Vieth, Michael: Az Arburg vezérszámí- 

tógép-rendszerével a termelést biztosan 
kézben tartja

Dunai Antal; László Péter; Macskási 
Levente: Elektromechanikus oszlopnélküli 
Engel fröccsöntő gép -  az e-motion

mkl

Macskási Levente; Dunai Antal: Fröccs
öntési eljárások elnevezései 

Az ázsiai fröccsöntőgép gyártók csök
kentik a minőségi szakadékot 

Ferenci István: Fröccsöntő gép gyártás 
Magyarországon

Rimár Miklós: Bemutatkozik a 
Moldik Kft.

Horváth László; Szaszák Péter: A  terve
zés „TREND”-je

ifj. Béres Gábor: Jász-Plasztik Kft.: ha
zai tőke -  nemzetközi színvonal 

Oláh Zoltán: Fröccsöntött alkatrészek 
térgeometriai vizsgálata 

Karacs Gábor; dr. Frojimovics Gábor: 
Kétkomponensű fröccsöntött polipropilén 
próbatestek vizsgálata I. A kétkomponensű 
fröccsöntés elve

Kovács József Gábor: Fröccsöntési szi
mulációs programok elemzése 

Sors László: Az S-Mould bemutatása

Magyar Vegyipar

(11. évfolyam, 8. szám, 2001. augusztus) 
„Chemleg Hungary” projekt a kémiai 

biztonságot érintő jogszabályok gyakorlati 
végrehajtását segítő MAVESZ szolgáltatás 
megszervezésére, kiépítésére 

Megkezdődött a „Chemfed” projekt 
MAVESZ állásfoglalás az árfolyamsáv 

kiszélesítésének a vegyiparra gyakorolt jö 
vedelemcsökkentő hatásáról és annak 
kompenzációjáról

Az európai normákhoz kell igazítani a 
magyar katasztrófavédelmi rendszert 

BorsodChem Rt. az innováció jegyében 
A műanyag-feldolgozó iparra vonatkozó 

statisztikai adatok üzenete 
Alkimista tábor Várpalotán 
Vegyipar és társadalom 
Hírek a vegyiparból

Magyar Vegyipar

(11. évfolyam, 9. szám, 2001. szeptember) 
Az Elnökség üléséről 
Levél a miniszterhez 
A résztvevők azonosak, a státusz változott 
MAVESZ-VDSZ találkozó 
A vegyipar 2001. I. félévi termelési és 

értékesítési adatai
Magyar Műanyagipari Szövetség. A 

műanyagipar fejlődése 2001-ben is foly
tatódik

Növényvédőszer-ipari Szakmai Szövet
ség. A növényvédőszer-kereskedelem jogi 
szabályozása

Magyar Kozmetikai, Mosó- és Tisztító 
Ipari Szövetség. Beszédes múlt...

A hónap körkérdése: Érzékelhető-e tag
vállalatainknál a világgazdasági recesszió 
hatása?

Változnak a K+F programok 
Nyitott napok 
Hírek a vegyiparból
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Sfemie. ., SyemCe... Syenite...
Az imázs jelentősége... még egyszer

Pálffy Gábor, a TVK Rt. kommunikációs veze
tője volt szíves felhívni figyelmünket, hogy a
6. számunk Szemle rovatában (p. 233.) a 
vegyipari társaságok szlogenjeit összekever
tük. Az érintett Társaságoktól és Olvasóinktól 
elnézést kérve, a helyes társaság-szlogen pá
rosítással megismételjük a közlést.

A szerkesztőség

A vegyipari vállalatokról az a kép alakul ki, 
hogy azok a „régi gazdaságot”, az érett 
gyártási szektort képviselik, bizonytalanul 
ciklusos bevételeket adnak, így nem kedve
ző a publikum általi megítélésük annak elle
nére, hogy alapvető szerepet töltenek be a 
társadalomban. Javítani kell tehát a kémia 
és a vegyipar társadalmi megítélését, 
imázsát. Ezt és a társasági kultúra (azonos
ságtudat) erősítését is szolgálják a márkane
vek és a hirdetési szlogenek. Az alapvető ve
gyi termékeket gyártók bevételeiloiek sze
rény részét, 0,7-1,2%-át költik márkanévre. 
Ez az arány a gyógyszercégeknél tipikusan 
5-10%, a Pfizer évi 100 MUSD-t ad ki a 
Viagra-eladások előmozdítására. Az olajcé
geknél a hirdetések egyre kevésbé egy-egy 
terméket céloznak meg, helyette inkább az 
anyavállalat környezetvédelmi eredményeit

emlegetik (és nem hangsúlyozzák az olaj
ipari gyökereket) a márkanév-tudat erősíté
séhez. Néhány társaság hirdetési szlogenje: 
ACC A jó kémia lehetővé teszi 
Air Prod&Chem Meséljen többet 
BASF Mi nem gyártunk egy csomó ter

méket, amit Ön vásárol. Egy cso
mó olyan terméket gyártunk, amit 
Ön jobban vásárolhat 

Bayer Gyakorlat felelősséggel
Dow Chemical Az életmód. Naponta javul 
Du Pont A tudomány csodái
General Electric Életre keltjük a jó dol

gokat
W.R.Grace Élenjáró globális speciális 

vegyitermék és anyag társaság 
Petresa Szeretjük az életet 
Sabic Gondoskodó erő
Stepan Naponta érintjük az életét 
(Forrás: Chemical Week, February 14, 
2001. p. 23.)

A részvényesi érték növelésének 
gyors útjai a vegyipari vállalatoknál

Az Accenture szerint a vegyipari globalizá
ció és az e-business térnyerése miatt a vegy
ipari cégek sikertényezői megváltoztak. Az 
új értékteremtési szabályok a következők:
- a költségre és a fizikai vagyonra történő

fókuszálás nem ad részvényesi értéket,
- a vevők igényessége és az új technológi
ák alapvetően megváltoztatják az értékesí
tési csatornák dinamikáját és erejét,
- az innováció menedzselése és a szellemi 
vagyon lesznek az alapvető értékképzők,
- eltérő, homlokegyenest ellenkező üzletre 
lesz szükség az unikális értékteremtési 
stratégiák levezénylésére, ami az ipari 
szerkezet megváltozását eredményezi.
Az Accenture öt olyan területet azonosított 
be, amelyen jelentős részvényesi érték nö
vekmény érhető el, ezek:
- az innováció, szigorú K+F-fel és értéke
sítési lépcsővel,
- a végfelhasználónál történő értékképzés, hi
szen a vegyipar sokkal vevőorientáltabb lesz 
(a cégek a fogyasztói ipar gyárai lesznek),
- a feltörekvő piacok növekedésének kiak
názása,
- a szervezeti költségek csökkentése az elekt
ronikus technológiákkal (transzformációval),
- e-business eladóhelyek létesítése kezdet
ben meglevő rendszerek igénybevételével, 
majd hosszabb távon saját marketplace 
megteremtésével és árstabilitást adó koc
kázatkezelési eljárások (hedzselés) alkal
mazásával. (Forrás: Chemical Week, 30 
July-5 August 2001, p. 16.)
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Therm o Finnigan LAB-COMP Kft.

Új SURVEYOR™ folyadékkromatográf

Moduláris HPLC rendszer a ThermoFinnigan-től

Pontosság
Gradiens reprodukálhatóság < 0,3%

Rugalmasság
Beépített mintaelőkészítés, kolonna- és mintatér hűtése

Érzékenység 
5 cm-es LightPipe 
cella ötszörös 
érzékenység

Megbízhatóság 
Teljes rendszer
hatékonyság validáló 
program

Biztonság 
21 CFR Part 11 
megfelelőség

1098 Budapest, Lobogó u. 4. Tel.: 347-6090, Fax: 280-6358 
honlap: www.lab-comp.hu e-mail: labcomp@lab-comp.hu

a m agyar kém ikusok lapja 
hivatalos h irdetésszervezője 

az

EMPÉ Média Bt.
1123 B udapest, 

A lkotás u tca  35.

telefon/fax: 356-4361  
mobil: 06/70-243-1585  

e-m all: peter46@ axelero.hu

Vállaljuk: nyomtatott és elektronikus 
(rádiós és televíziós) hirdetések 

szervezését és kivitelezését, teljes 
nyomdai szolgáltatást, 

az előkészítéstől a kötésig.
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