
2003
1

8 11ÖÖÖ001 "443839
magyar 
kémikusok 
lapja i

toc //

Analizátorok:

zavarossáamérök
rofi vizanalitikai

fotométer + reaqens 500
vízanalizishez: 450.000 Ft

félmikro roncsoló

Akkumulátoros 
liszperaáló SZE

320.000
ROTADESZTEK:
362.000 Ft-tól

M M
A K T IV IT  K f t .
H-1581 -Budapest, Pf.: 104. 
H-1145-Budapost, Pétorvárad u. 14. 
Tel: 221-7865, 221-7866. Fax: 252-9940.

8000001443839



Szerkesztőség: RÁCZ LÁSZLÓ felelős szerkesztő, GÁL MIKLÓS olvasószerkesztő, KÖRTVÉLYESSY GYULA szerkesztő, LÉDERER 
PÉTER tördelőszerkesztő, SÜLI ERIKA szerkesztőségi titkár, SZEKERES GÁBOR irodalmi szerkesztő
Szerkesztőbizottság: SZEKERES GÁBOR, a szerkesztőbizottság elnöke, ANDROSITS BEÁTA, BAKOS MIKLÓS, BIACS 
PÉTER, BRAUN TIBOR, CSÉFALVAY CSABA, EIFERT GYULA, ETTRE LÁSZLÓ, FONYÓ ZSOLT, HAIDEGGER ERNŐ, 
HORVÁTH GYULA, KALÁSZ HUBA, KEGLEVICH GYÖRGY, KOVÁCS TIBOR, LIPTAY GYÖRGY, MOGYORÓSYNÉ 
HALÁSZ RÓZSA, MÜLLER TIBOR, NAGY IVÁN, NAGY LÁSZLÓ, NÉGYESI GYÖRGY, SAWINSKY JÁNOS, SIMON PÁL, 
STUBNYA GYÖRGY, SZEBÉNYI IMRE, SZÉPVÖLGYI JÁNOS, 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: RACZ LÁSZLÓ. 
Szerkesztőség: 1027 Budapest, Fő u. 68. Tel.: 201-2535, 201-6883, Fax: 201-8056. E-mail: mkl.mke@mtesz.hu. Kiadja a Magyar 
Kémikusok Egyesülete. Felelős kiadó: ANDROSITS BEÁTA. A nyomdai előkészítést végezte: AbiPrint Bt., nyomdai munkák: 
ÁLDÁSI és NÉMETH NYOMDA, felelős vezető: ÁLDÁSI PÁLNÉ. Tel./Fax: 333-4754. Terjeszti a Magyar Kémikusok 
Egyesülete. Az előfizetési díjak befizethetők az KHB Rt. 10200830-32310157 folyószámlára, ‘MKL 056’ megjelöléssel. 
Előfizetési díj egy évre 5640 Ft. Egy szám ára: 470 Ft. Külföldön terjeszti a Batthyány Kultur-Press Kft. H-1014 Budapest, 
Szentháromság tér 6. 1251 Budapest, Postafiók 30 Tel./Fax: 36-1-201-8891, Tel.: 36-1-212-5303 Hirdetések-Anzeigen- 
Advertisements: SÜLI ERIKA, Magyar Kémikusok Egyesülete, 1027 Budapest, Fő u. 68. Tel.: 201-6883, Fax: 201-8056. E-mail: 
mkl.mke@mtesz.hu Aktuális számaink tartalomjegyzéke és főbb közleményeink összefoglalói www.mke-mkl.mtesz.hu honla
punkon olvashatók.

Index: 25 541 HU ISSN 0025-0163 (nyomtatott) HU ISSN 1588-1199 (online)

magyar kém ikusok lapja 2 0 0 3 /1 Hungarian Chem ical Journal
TARTALOM

Kálm án A la jos: Új évezred, új munkastílus, új Л 
kihívások, új válaszok

A tudomány és az oktatás befektetés a jövőbe. Oláh 1
György köszöntője a 2002. évi M agyar Tudomány 
Napja alkalm ából

S zem elvén yek  a kom binatorikus kém ia ered- 5
m ényeiból

Furka Árpád: Hogyan született a zsinórszintézis?

Vegyipari m űveleti praktikum  11
Sim ándi Béla -  Sawinsky János: Félüzemi szuper- 
kritikus extrakciós mérések

Kém ia- és vegyipartörténeti em lékek 15

P róder István: Évfordulónaptár 2003. M agyar  
vonatkozású kém ia- és vegyipar-történeti év fo r
dulók

Vámos Éva -  Wilhelm Lewicki: Justus von Liebig, а л  -t 
sokoldalú kémikus születésének 200 éves évfor- " A
dulója elé

Vegyipar és kém iatudom ány 25
Egyesületi élet 3 Q

S zem le ...S zem le...S zem le ^

CONTENTS

A. Kálmán: New Millennium, New Working Style, 
New Challenges, New Responses

Science and Education are Investments in the 
Future. G. A. Olah s  Salutatory to the Day o f  the 
Hungarian Science 2002

Selections from  C om b in atorica l C hem istry’s 
Achievem ents

A. Furka: Birth of the String Synthesis 

Chemical Engineering Practice

B. Simándi -  J. Sawinsky: Supercritical Fluid in a 
Pilot Scale Unit

H istorical R elics o f  C hem istry  and C hem ical 
Industry

I.Próder: Anniversary Calendar 2003 of the Hun
garian Chemistry and Chemical Industry

E. Vámos -  W. Lew icki: Looking forward to the 
Bicentenary of the Birth of the Versatile Scientist 
Justus von Liebig

Chemical Industry and Chem ical Science 

The Society’s Life 

R eview ... R eview ...  Review



M agyar Kémikusok Lapja

2002. ÉVI 57. ÉVFOLYAMÁNAK

NÉVMUTATÓJA

Szerkesztőbizottság:

ANDROSITS BEÁTA, BAKOS MIKLÓS, BIACS PÉTER, BRAUN TIBOR, CSÉFALVAY CSABA, EIFERT GYULA, ETTRE 
LÁSZLÓ, FONYÓ ZSOLT, GÁL MIKLÓS, HAIDEGGER ERNŐ, HORVÁTH GYULA, KALÁSZ HUBA, KEGLEVICH GYÖRGY, 
KOVÁCS TIBOR, KÖRTVÉLYESSY GYULA, LIPTAY GYÖRGY, MOGYORÓSYNÉ HALÁSZ RÓZSA, MÜLLER TIBOR, NAGY 
IVÁN, NAGY LÁSZLÓ, NÉGYESI GYÖRGY, RÁCZ LÁSZLÓ, SAWINSKY JÁNOS, SIMON PÁL, STUBNYA GYÖRGY, 
SZEBÉNYI IMRE, SZEKERES GÁBOR (a szerkesztőbizottság elnöke), SZÉPVÖLGYI JÁNOS, VILLAX IVÁN

Felelős szerkesztő: RÁCZ LÁSZLÓ

Ol vasószerkesztő: GÁL MIKLÓS

Irodalmi szerkesztő: SZEKERES GÁBOR

Szerkesztő: KÖRTVÉLYESSY GYULA

Tördelőszerkesztő: LÉDERER PÉTER

Szerkesztőségi titkár: SÜLI ERIKA

Kiadja a Magyar Kémikusok Egyesülete, 1027 Budapest, Fő u. 68 
Felelős kiadó: ANDROSITS BEÁTA ügyvezető igazgató

A MAGYAR KÉMIKUSOK LAPJA
A MAGYAR KÉMIKUSOK EGYESÜLETÉNEK -  A MTESZ TAGJÁNAK -  FOLYÓIRATA ÉS HIVATALOS LAPJA 

A MAGYAR VEGYIPAR VÁLLALATAINAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK TÁMOGATÁSÁVAL



A
A Felügyelő Bizottság véleménye (Közgyűlési krónika) . .  303

Az Oktatási Bizottság beszámolója (Közgyűlési krónika) . 303

A közgyűlés eseményei (Közgyűlési krón ika)...................  299

Arányi Péter, lásd Bátori Sándor ........................................  212

Arányi Péter, lásd Hermecz Is tvá n ......................................  217

B
Bártfai Imre -  Kiss Lajos: Földgáz-megtakarítás és argon
többlet.....................................................................................  415

Báthori Mária: A kromatográfia helyzete és fejlődési irá
nyai (Analitikai célszám) ...................................................... 349

Bátori Sándor -  Kapui Zoltán -  Arányi Péter: Csúcstech
nikák alkalmazása a Chinoin eredeti kutatásában (Chinoin 
célszám) .................................................................................  212

Beck Mihály: Megemlékezés Erdey-Grúz Tibor születésé
nek 100. évfordulójáról ........................................................ 446

Berty József: Tapasztalatok nagyüzemi reaktorokkal . . . .  15

Bélafiné Bakó Katalin: Membránreaktorok........................ 420

Bodó Örs Zsombor: Bolyai Farkas, a kémiatanár (Kémia- 
és vegyipar-történeti em lékek).............................................  54

Bognár János: A lakkfestékipar eredményeinek nemzet
közi és hazai statisztikai feldolgozása ................................ 365

Bondár Imréné, lásd Valkai Is tvá n ......................................  174

Borús Andor -  Rezessy Gábor -  Fonyó Zsolt: Abszorpciós 
kolonna hatásfokának meghatározása levegő acetonmente- 
sítésénél (Vegyipari műveleti praktikum )............................  141

Breznay Gábor: Kockázatcsökkentés és irányítástechnika I. 134

Breznay Gábor: Kockázatcsökkentés és irányítástechnika II. 169

Brücher Ernő -  Matkó János: Ritkaföldfém(III)-komple- 
xek alkalmazása az orvosi diagnosztikában és terápiában . 97

c
Patrick Chocat: A Chinoin új fejlődési szakasza (Chinoin 
célszám) ...................................................................... ..........  209

cs
Csernyik István lásd Deák Árpád

Csörgei János, lásd Tuba Z o tá n ........................................... 82

Csurgói Lajos: A magyar vegyipar 1990-2000. I. Össze
foglaló termelési, külkereskedelmi adatok és az azokat be
folyásoló tényezők ................................................................  257

Csurgói Lajos: A magyar vegyipar 1990-2000. II. A vegy
ipar szakágazatainak értékelése........................................... 290

D
Dancsi Lajosné, lásd Tuba Zoltán ......................................  82

Deák András, lásd Simándi Béla ...........................................  102

Deák Árpád-Csernyik István-Sebestyén László-Tömös- 
közy Zsolt:: A Tiszai Vegyi Kombinát Rt. (TVK Rt.) stra
tégiai fejlesztése..................................................................... 452

Deák György, lásd Nemes Sándor

E
Ettre László: A megoszlásos kromatográfia hatvan éve .. 27

Ettre László: Hatvanöt éves Zechmeister kromatográfiai 
szakkönyve: ...........................................................................  418

F
Fehér Balázs, lásd Heltai György ....................................... 378

Fodor B. Gábor: A  megfigyelés ereje (A kémiatudomány 
magyar klasszikusai) ............................................................  37

Fonyó Zsolt, lásd Borús Andor.............................................  141

Fonyó Zsolt: Zárszó a tiszai cianid-méregtelenítés vitájá
hoz (Hozzászólások, vélemények, vita) ..............................  477

Francsicsné Czinege Erzsébet, lásd Tuba Zoltán ................. 82

Ray L. Frost, lásd Kristóf János ...........................................  375

G
Gálik György, lásd Tuba Z o ltán ...........................................  82

GY
György Andrea: Dioxinok analitikája és a csökkentésükre 
irányuló technológiák fejlesztési irán y a i............................ 86

H
Hajdú Csongor -  Molnár Szabolcs -  Wintermantel Zsolt: 
Felmérés pályakezdő okleveles vegyész- és biológusmér
nökök munkába állásáról.....................................................

Heltai György -  Fehér Balázs: Mikrohullámú plazmák és 
analitikai alkalmazásuk (Analitikai célszám ).....................  378

Hencsei Pál: Bioaktív szilíciumvegyületek (Hazai kémiai 
kutatási témák, kutatóhelyek, iskolák, műhelyek és intéz
mények) .................................................................................  150

Hermecz István -  Héja Gergely -  Simon Kálmán -  Szatmá
ri István -  Török Zoltán -  Juhász Hedvig -  Arányi Péter: 
A Chinoin szerepe a Sanofi-Synthélabo preklinikai fejlesz
tési programjaiban (Chinoin célszám ) ................................  217

Héberger Károly: Hol tart a kemometria? Jelen fejlemé
nyek, előrevetíthető irányok (Analitikai célszám) ............. 345

Héja Gergely, lásd Hermecz István ....................................  217

Horváth Judit, Lásd Tuba Z oltán ......................................... 82

Horváthné Fantó Erika, lásd Valkai István ........................ 174

I
Interjúk pályaelhagyó kortárs kémikusokkal.....................  471

Isaák György -  Kovács Imre -  Petró József: Nagy szulfid- 
és merkaptántartalmú szennyvizek ártalmatlanítása .
MÓL -  OX eljárás ................................................................  93



J
Juhász Hedvig, lásd Hermecz István

Mátyus Péter -  Sólyom Sándor: Bioaktív heterociklusok 
kutatása (Hazai kémiai kutatási témák, kutatóhelyek, isko
lák, műhelyek és intézmények) ............................................. 111

K
Kapui Zoltán, lásd Bátori Sándor ...........

Kardos Zsuzsanna, lásd Szeverényi Zoltán

Zoltán C. Mester: Kalifornia állam (USA) veszélyelhárító 
rendszere ............................................................................... 138

212
Mogyorósyné Halász Rózsa: Tovább csökkent a vegyipar 

249 súlya a feldolgozóiparban és az iparban 2001-ben ..........  262

Kállay Tamás: A Chinoin ipari kémiai aktivitásának meg
újulása (átrendeződése) (Chinoin célszám) .......................  223

Kása Imre, lásd Solymosi J ó z s e f ........................................  341

Kégl Tamás -  Skodáné Földes Rita -  Kollár László: Királis 
foszfánkomplexek alkalmazása (Hazai kémiai kutatási 
témák, kutatóhelyek, iskolák, műhelyek és intézmények) . . 436

Kéki Sándor, lásd Nemes S á n d o r ........................................

Kémiai Nobel-díj -  2002.......................................................  445

Kiss Lajos, lásd Bártfai I m r e ...............................................

Kohán József -  Simon Tibor: Korszerű hidrogéngyártó el
járások (A hazai kőolaj-feldolgozás műhelyeiből)............. 179

Mogyorósyné Halász Rózsa: Vállalkozások a vegyiparban 268

Molnár Ágnes: A légkör, mint kolloid rendszer, az aero
szol-részecskék fizikai és kémiai tulajdonságai (Válo
gatott fejezetek a környezeti kémia legújabb eredményei
ből) ........................................................................................... 106

Molnár Árpád: Nem hagyományos úton készült Cu- és Pd- 
alapú katalizátorok................................................................  405

Molnár Csaba, lásd Tuba Zoltán ......................................... 82

Molnár István -  Krámer Márta: Az EU 2005. évi üzem
anyag-minőségi előírásai és azok eléréséhez szükséges 
olajipari fejlesztések Magyarországon................................... 184

Molnár Szabolcs, lásd Hajdú Csongor................................

Kollár László, lásd Kégl Tam ás ..........................................  436

Kovács Imre, lásd Isaák György..........................................  93

Körtvélyessy Gyula: Az új év a főtitkár szem ével............. 3

Körtvélyessy Gyula: Főtitkári beszámoló a 2001. évi Kül
döttközgyűlés óta eltelt időszakról (Közgyűlési krónika) 302

Móra László: Pályaelhagyó vegyészek a XVIII-XIX. 
században............................................................................... 465

N
Nagy Iván: Biztonság folyamatirányitással (a német út) .. 

Nagy Iván: Pályaváltás vagy pályamódosítás ...................

131

463

Közhasznúsági jelentés (Közgyűlési krónika) ...................

Merre vezetnek útjaid, szervetlen kémia? .Kőrös Endre

Krámer Márta, lásd Molnár István

304

448

184

Kremmer Tibor: Bioanalitikai módszerek és alkalmazásaik 
(Analitikai célszám) .............................................................. 331

Kristóf János -  Ray L. Frost: Termoanalitikai és spektro
szkópiai módszerek alkalmazásának új lehetőségei az 
agyagásvány-kutatásban (Analitikai célszám )...................  375

Kubinyi Miklós: Kémia szerkezetkutatás a Lézerspek
troszkópia Laboratóriumban (Hazai kémiai kutatási témák, 
kutatóhelyek, iskolák, műhelyek és intézmények)...............  315

Nemes Sándor -  Deák György -  Kéki Sándor -  Zsuga 
Miklós: Polimerizációs eljárások......................................... 410

Négy esi György: A kémiai folyamattervezésről.................  127

Németh Attila -  Regényi Péter: Többcélú gyógyszerható
anyag-gyártó üzem (Chinoin célszám )................................  225

o
Ódor Erzsébet: Versengő célok: Győzzön a környezetvé
delem (Chinoin célszám) ...................................................... 227

Oláh György: Mágikus sav és szupersavkémia.................  6

Oláh György 75 éves ............................................................  289

L P
Lacza Tihamér: Bőm Ignác amalgámozási eljárása (Ké
mia- és vegyipar-történeti em lékek)....................................  46

Paál Tamás: A  gyógyszerminőség analitikai rögzítésének 
elvi kérdései (Analitikai célszám) ......................................  337

Lelik László: Kapcsolt tömegspektrometriás -  kromatográ
fiás módszerek (Analitikai célszám)....................................  390

M
Mahó Sándor, lásd Tuba Zoltán . 82

Marton Aurél: Egyensúlyi modellek a hidroszféra kémiá
jában (Válogatott fejezetek a környezeti kémia legújabb
eredményeiből)......................................................................  231

Matkó János, lásd Brücher E r n ő ........................................  97

Pállási József, lásd Richard P a y lin g ..................................  384

Papp Sándor: Biogeokémiai folyamatok, a karboniumcik- 
lus (Válogatott fejezetek a környezeti kémia legújabb ered
ményeiből) .............................................................................  428

Javult a vegyipar külkereskedelmi mérleghiánya. Interjú 
Patak Péterrel, a Magyar Külgazdasági Szövetség elnöké
vel, a MOL-Chem ügyvezető igazgatójával.......................  264

Pavláth Attila: Tempóra mutantur et nos mutamur in illis . 4



A kémia tette lehetővé a modern életet" Pavláth Attila elő-
adása a Küldöttközgyűlésen (Közgyűlési k rón ika)........... 300

Richard Payling -  Pallósi József: Felületelemzési módsze
rek a fémiparban (Analitikai célszám)................................  384

Pál Kornélia, lásd Pályi Gyula ...........................................  20

Szatmári István, lásd Hermecz István ................................  217

Szekeres Gábor: Kémiai kutatás, fejlesztés 2000-ben. Leg
frissebb adatok szakmánk innovációs kapacitásáról ......... 275

Szekeres Gábor: Csökken a magyar vegyipar gazdálkodá
sának hatékonysága ..............................................................  296

Pályaváltó magyar vegyészek, akik Nyugaton alakították a 
XX. század történelmét ........................................................

Pályi Gyula -  Pál Kornélia -  Zucchi Claudia: Az élet és
eredete: kémiai szempontok.................................................  20

Petró József, lásd Isaák György...........................................  93

Porcsalmy László, lásd Regényi P é te r ................................. 221

Próder István: Évfordulónaptár 2002...................................  31

R
Rabó A. Gyula: Korai eredmények a zeolitkémia és a
zeolitkatalízis és ipari hasznosításuk területén...................  10

Regényi Péter -  Porcsalmy László: Új kutató és fejlesztő 
laboratóriumi épület létesítése (Chinoin célszám ).............  221

Szent-Györgyi évforduló (A kémiatudomány magyar 
klasszikusai)........................................................................... 44

Szeverényi Zoltán -  Vajda Ervin -  Kardos Zsuzsanna -  
Szabó Tibor: Újabb kihívások a gyógyszerhatóanyagok 
gyártása, minőség-ellenőrzése és minőségbiztosítása előtt 249

Székely Tamás: Keresetek a magyar vegyiparban 2001-ben 266

Széles János, lásd Tuba Zoltán ............................................. 82

Szigel Ferenc, lásd Valkai István ......................................... 174

Szíva Miklós, lásd Valkai István ........................................... 174

T
Tombácz Etelka: Humuszanyagok környezeti rendszerek
ben (Válogatott fejezetek a környezeti kémia legújabb 
eredményeiből)......................................................................  306

Regényi Péter, lásd Németh Attila ....................................... 225

Rezessy Gábor, lásd Borús Andor ....................................... 141

s
Sawinsky János, lásd Simándi B é la ....................................  102

Sawinsky János -  Deák András: Ultraszűrés laboratóriumi 
berendezésen (Vegyipari műveleti praktikum )...................  394

Tóth Gábor: Újabb fejlődési irányzatok az NMR spektro
szkópiában (Analitikai célszám)........................................... 371

Tóth József, lásd Tuba Zoltán ...............................................  82

Tóth Klára: Az analitikai kémia helyzete és fejlődési lehe
tőségei (Analitikai célszám ).................................................  325

Tömösközy Zsolt lásd Deák Árpád

Schumann Béla: A klinikai kémia helyzete és fejlődési irá
nyai Magyarországon (Analitikai célszám) ........................ 368

Sebestyén László lásd Deák Árpád

Simándi Béla -  Sawinsky János -  Deák András: Kémiai re
aktorok kísérleti vizsgálata és modellezése (Vegyipari mű
veleti praktikum)..................................................................... 102

Simándi Béla: Ellenáramú keverő-ülepítő extraktor vizs
gálata és méretezése (Vegyipari műveleti praktikum) . . . .  191

Simándi László: A  megállított áramlás gyors oldatkinetikai 
módszerének új változatai .................................................... 122

Simon Kálmán, lásd Hermecz Is tv á n ..................................  217

Simon Tibor, lásd Kohán J ó z se f ...........................................  179

Skodáné Földes Rita lásd Kégl Tam ás................................  436

Solymosi József- Vtncze Árpád-Kása Imre: Hazai és nem
zetközi irányzatok a radioanalitikában (Analitikai célszám) 341

Török Zoltán, lásd Hermecz István ....................................  217

Tuba Zoltán — Mahó Sándor -  Horváth Judit -  Széles Já
nos -  Gálik György -  Sörös Béla -  Molnár Csaba -  Csör
gei János -  Dancsi Lajosné -  Francsicsné Czinege Erzsé
bet -  Tóth József: Szteránvázas vegyületek kutatása és
fejlesztése a Richter Gedeon Rt.-ben II................................  82

V
Vajda Ervin, lásd Szeverényi Zoltán ....................................  249

Valkai István — Szíva Miklós -  Szigel Ferenc -  Horváthné 
Fantó Erika -  Bondár Imréné -  Vtniczai Lajos: A  Mól Rt. 
Dunai Finomító AV+ üzemének Deep-cut rekonstrukciója
(A hazai kőolaj-feldolgozás műhelyeiből) ..........................  174

Vtncze Árpád, lásd Solymosi J ó z se f ....................................  341

Vtniczai Lajos, lásd Valkai István ......................................... 174

w
Wintermantel Zsolt, lásd Hajdú Csongor............................

Sólyom Sándor, lásd Mátyus Péter 

Sörös Béla, lásd Tuba Zoltán . . . .

111

82

z
Zucchi Claudia, lásd Pályi Gyula

Sz
Szabó Tibor, lásd Szeverényi Zoltán 249

zs
Zsuga Miklós, lásd Nemes Sándor



magyar kémikusok lapja
58. ÉVFOLYAM. 1. SZÁM, JANUÁR

f
Uj évezred, új munkastílus, új kihívások, új válaszok ( if  

1  |  2001

---------------- « t- t -------------f-----------------------------------W ? -------- V

KÁLM ÁN ALAJOS*

Évről évre, az év végi pezsgős koccintgatások em elkedett 
perceiben kim ondva vagy éppen kim ondatlanul m ind csa
ládunk, m ind munkahelyünk, m ind pedig (ha van) a köz
életi tevékenységünknek  hely tadó  egyesü le tünk  joggal 
kérdezheti tőlem  (tőled vagy tőlünk), m it végeztél, s főleg, 
m it nem  tettél meg? A válasz lehet vicces, de csak szilvesz
ter éjjelén. A józan számvetés m ég felelősségteljesebb, ha 
tisztújítás évét nyitja meg. Hol voltál, mit és mit nem tettél 
meg? A négyéves elnöki ciklus ham arosan lejár, kérdés: 
m erre b illen Autun katedrálisának tim panonján Szt. M i
hály m érlege?

A négyéves megbízatásunk elején az 1999. évi ju g o 
szláviai háború okozta konferenciabevétel csökkenések jó l 
m utatták, hogy egyesületünk pénzügyi egyensúlya milyen 
törékeny. Csak jelentős erőfeszítések árán sikerült talpon 
m aradni, de az ellehetetlenülés veszélye, egyesületünk 
gazdasági bizottságának erőfeszítései ellenére nem  távo
zott a végtelenbe. Sőt!

A zért 1999-ben is volt, am inek örülhettünk. A M agyar 
tudom ány hetéhez kapcsolódva m egszerveztük tudom á
nyos d íjunk névadója N áray-Szabó István  születésének 
centenárium i ünnepségét, m ajd novem ber 25-26-án alapí
tó elnökünk Fabinyi R udo lf akadém ikus 150. születésnap
ja  alkalm ából em lékülést szerveztünk Kolozsvárott. B ú
csúzta ttunk  is, Cornides Istvánt, vegyésznem zedékek 
nevelőjét, a magyarhoni töm egspektrom etria atyját, tudo
m ányos díjunk kuratórium ának elnökét.

A 2000. évben folytatódtak erőfeszítéseim , hogy a 
W iiey-VCH csoport tudom ányos lapjaihoz való partneri 
csatlakozásunk újabb területeken is megvalósuljon. Az év 
m ásodik felében meghirdetett pályázaton részt vevők közül 
k iválaszto ttuk  a 2001 szeptem berétől nyugdíjba vonuló 
Gálosi György utódját. M indenki változást várt. Ezt Faza- 
kas János kandidátus, több nyelv kitűnő tudója minden tá
m ogatásunkat kiérdemlő határozottsággal kezdte el, de em
pátia, tapintat és türelem nélkül. Rövid időn belül kitűnt, 
hogy a feltárt működési hiányosságokat, szerződésekben 
nem  rögzített „m egszokásokat” képtelen a gazdasági bi
zottsággal együttműködve felszám olni úgy, hogy a napi te
endők se szenvedjenek halasztást. így a sokunk által őszin
tén várt m egújhodás néhány hónapon belül kudarcba 
fulladt.

K alász H uba  erőfeszítéseinek eredm ényeképpen a 
Com Genex elnök-vezérigazgatója, Darvas Ferenc „Heu-

* akadémikus, az MKE elnöke

réka” néven m egalapította az M K E „Nem zetközi A naliti
kai K ém iai”-díját, am it a Krom atográfiás társaság júniusi 
konferenciáján első alkalom m al, tudom ányos m unkájuk 
elism eréseként Ettre László  és Guttman A ndrás  nyertek el. 
Egyévi szünet után, a M agyar tudom ány hetén ism ét kiosz
to ttuk  a N áray-Szabó  István-d íjat, am it je lk ép esen  a 
Richter Centenárium hoz kapcsolva, nagyon m egérdem el
ten Löw  M iklós vehetett át. M ég áprilisban az ÁCS (Am e
rikai K ém iai Társaság) elnökének  m egh ívására  San 
D iegóban részt vehettem  az alapításának 125. évfordulóját 
ünneplő, közel 18 ezer aktív résztvevővel m egrendezett ju 
bileum i ÁCS kongresszuson. Az ünnepi banketten 800 fő 
szám ára terítettek, m ajd a vacsora végén Pavláth A ttila  el
nök -  több m agyar és m agyar szárm azású kiválóság jelen
létében -  előbb Oláh Györgynek, m ajd pedig H orváth Csa
bának  adott át magas kitüntetést. O tt nagyon jó  érzés volt 
az M KE elnökének lenni!

A m agunk m ögött hagyandó 2002. év elején viszont a 
feltárt, de nem  kellő türelem m el kezelt hiányosságok és 
m ulasztások légkörében -  személyes kudarcom  elism eré
sével -  nem  volt más választásunk, m eg kellett válnunk az 
alig fél éve tevékenykedő Fazakas Jánostól. E lvitathatat
lan érdem e viszont, hogy könyörtelen határozottsággal tárt 
fel olyan hiányosságokat, am ikhez -v a llju k  be töredelm e
sen -  nem  volt sem erőnk, sem bátorságunk hozzányúlni. 
Érdem e az M KE gazdasági átvilágításának kezdem énye
zése is. Ennek első eredm ényeiből kitűnt, hogy az MKE 
anyagi helyzetének destabilizáló tényezője egyes lapjai ál
tal okozott sokmilliós veszteség.

Szerencsére az M KL, Rácz László  felelős szerkesztői 
tevékenységének kibontakozásával, szerkesztésében m eg
újult s gazdasági helyzetében is ígéretes javu lás m utatko
zott. Sok tagtársunkkal együtt állíthatom , hogy az MKL 
egyre színesebben, élvezhetőbb m ódon hozza tagtársaim  
otthonába a kém ikusok világának bel- és külföldi esem é
nyeit, a globalizálódó társadalom  fejlődését szolgáló új és 
újabb eredm ényeit. Bízom  abban, hogy a lap ezen az úton 
halad tovább! A reform folyam at azonban nem  indulhatott 
vo lna m eg Szekeres G ábor szerkesz tőb izo ttság i elnök 
azon felism erése nélkül, hogy az őrségváltást a megfelelő 
utód kiválasztásával m agának kell véghezvinnie. Jóleső 
érzés ezért N eki itt és m ost köszönetét mondanom .

Hasonló megújulást várunk a K Ö KÉL szerkesztésében, 
m egjelentetésében és terjesztésében is. Várnai György fő- 
szerkesztő kora ugyancsak felveti az utódlás kérdését, és 
ezzel együtt a specifikusan G yőrhöz kötődő szerkesztői és
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nyomdai munkák célszerű átszervezését. A Fazakas János 
kezdem ényezte gazdaságosabb lapkiadás elérése a feltárt 
hiányosságok felszám olásával része kell, hogy legyen a 
megindult, majd megtorpant, majd újra indított megújulá
si folyamatnak.

Fazakas János távozása után, az egyesület operatív irá
nyítását átmenetileg Körtvélyessy Gyula főtitkár látta el. 
Fáradozását köszönet illeti! Új pályázatunk kiírását köve
tő meghallgatások után -  elsődlegesen a gazdasági irányí
tásra való alkalm asság vizsgálata alapján -  Androsits B eá
tát, egyesületünk szervező titkárá t választo ttuk  meg 
ügyvezető igazgatónak. Feladata távolról sem könnyű, a 
m egindult változások, az örökölt, de még megoldatlan kér
dések súlyos terheket je len tenek  szám ára. Ahhoz, hogy 
feladataival m egbirkózhasson, az M KE tagjaitól, aktivistá
itól és tisztségviselőitől m inden segítséget meg kell kap
nia! Az egyesület anyagi létét biztosító konferenciák egyre 
nagyobb követelm ények elé állítják az egyesület dolgozó
it. Tapasztalható, hogy a konferenciarendezők az egyesület 
infrastruktúráján és a nevében rejlő erkölcsi tőkén túl ki
szám ítható  szem élyi tám ogatást is követelnek. Ebből 
kényszerítőén következik, hogy bizonyos személyi kon
zekvenciák levonása is elkerülhetetlen.

2002. tavaszi gondjai között is jó l jö tt némi siker. M á
ju s  11-én Szegeden a D óm  tér kerengőjében magyar és 
angol nyelvű bronztáblával, éppen a mellszobra alatt, állí
tottunk em léket Szent-G yörgyi A lbert Nobel-díjjal ju ta l
m azott m unkásságának. A z A m erikai Kém iai Társaság 
„K ém ia m érföldkövei” elnevezésű nem zetközi program já
nak részeként, hosszú előkészítő m unka (pl. San Diegó-i 
látogatásom) után szegedi kollégáink -  Penke Bolond  és 
K iss Tamás professszorok -  közrem űködésével, Pavláth  
Attilával (aki május 10-i közgyűlésünkön lett egyesületünk 
tiszteletbeli tagja) közösen leplezhettük le az emléktáblát.

U gyancsak egyesü le tünk  nem zetközi m egbecsülését 
je lz i, hogy gondos előkészítés után 2001 októberében a 
FECS elnökeinek pornói ülésén tett előterjesztésem után 
volt elnökünket, Náray-Szabó Gábor akadém ikust válasz
tottuk meg a FECS új elnökének, aki tisztségét 2002 októ
berében  vette át a FEC S közgyűlésén a lengyelországi 
Rydzyna-kastélyban.

Nem  kívánok ünneprontó lenni, de számadásom at a tu
dom ányos eredm ények publikálásában érintett kollégái
m at láthatóan m egosztó esem ények ism ertetésével kell 
zárnom. Az átvilágítás, m ajd a lassan kibogozható adatok 
szerin t az utóbbi öt évben a M agyar Kém iai Folyóirat 
Egyesületünknek közel 10 M  Ft veszteséget okozott. A nö
vekvő kiadásokra a szerkesztőb izo ttság  2002. m árcius 
22-én tartott ülésén nyom atékosan felhívtam a főszerkesz
tő és munkatársai figyelmét, kérve, hogy próbálják a már 
akkor 4 M Ft-ot m eghaladó költségeket visszaszorítani. Ja
vasoltam  az elavult, alacsony színvonalú nyomdatechnika 
megújitását, továbbá az idegen nyelven már megjelent dol
gozatok újra m egjelentetésének megszüntetését. A lassan 
m eginduló változás későn jö tt, szeptem ber elejére a lap 
várható összkiadása m ár 5 M Ft volt. A GB a személyi ki
fizetések (éves szinten kb 1,8 M Ft) azonnali leállítását ja 
vasolta. A k ia lakult helyzet értékelésére 2002. október

4-én az ügyvezető igazgatóval együtt találkoztam Pungor 
E rn ő  akadém ikus főszerkesztővel és H angos Istvánná  
szerkesztővel. A helyzet elem zése új megoldást nem ho
zott, így az IB határozatát érvényesnek kellett tekintenem, 
am it a főszerkesztő a 108 évfolyam ot megért lap de facto  
m egszüntetéseként értelmezett. Én is, de a teljes összeom 
lást elkerülendő a lap fennm aradása érdekében, a szerkesz
tőség  m egújhodásával, a negyedévenkénti (Q uarterly) 
m egjelenési formát javasoltam . Az új főszerkesztő szem é
lyére Pungor Ernő Sohár Pál akadém ikust, Egyesületünk 
etikai bizottságának elnökét javasolta.

A találkozót követő hetekben az IB tagjainak aktív köz
rem űködésével kidolgoztuk a Q uarterly  form a tudom á
nyos szempontból szigorú szerkesztési feltételeit, melyhez 
Androsits Beáta  évi 2,1 M Ft-os költségvetést terjesztett 
elő. Sohár Pál, mint kijelölt főszerkesztő a m egszigorított 
kézirat-szelekció elveit elfogadta. Az egyévi próbaidőre az 
IB által jóváhagyott tervezetet a társtulajdonos (Kémiai 
K özlem ények) Kémiai Tudom ányok O sztálya 2002. no
vem ber 19-i ülésén az M K F „tudom ányos értékeinek” 
hosszú vitája után, nagy szótöbbséggel tám ogatásra nem 
javasolta, ami egyben az évi 1,1 M Ft tám ogatás m egszűné
sét is jelenti. Hogy a lap valam elyest eladható is legyen, az 
eddigi évi 12 számért az M K E tagjainak a hivatalos évi 
7 200 Ft előfizetési díj helyett, a 800 Ft postaköltséget is 
m agába foglalva, évi 1 400 Ft szám láztunk ki. Ebből kö
vetkezik, hogy az MTA állásfoglalása után az Androsits 
Beáta  által kidolgozott költségvetés összeom lik, azaz a 
Q uarterly form a önálló fenntartása lehetetlen. Á ltalánosan 
tám ogatott kibontakozás: az MTA VII. Osztálya számára 
fontos inform ációk és közlem ények, megfelelő anyagi tá
m ogatás mellett, az MKL hasábjain önálló rovatként kap
janak helyet. Az együttm űködés részleteinek kidolgozása 
szám adásom  írása idején m ég folyam atban van.

Bár a helyzetet további szám adatok nélkül kellett olva
sóim m al megismertetnem, láthatjuk, hogy a jó  szándékú 
kritikák nem  terem tik m eg az anyagi létének, minimális 
biztosításáért küzdő MKF vezetésének azt a feltételt, hogy 
az általam  kidolgozott tervezetet önállóan valósítsa meg. 
Egyébként a magyar szakmai nyelvért aggódó kollégáknak 
az érem m ásik oldalát is látniok kell. Fájdalom, hogy nyel
vi elszigeteltségünk szépirodalm unkat (költészetünket) a 
világirodalom ból kizárja, de m ég tragikusabb lenne, ha 
rosszul értelm ezett „nyelvápolásra” hivatkozva kizám ók 
m agunkat a globalizálódó kém iai szakirodalom ból. 
Az M KL hasábjain belül publikálható összefoglaló (tudo
mányos) értekezések szervezett formában, jó l szolgálhat
ják  szakmai anyanyelvűnk szinten tartását. A remélt, de el
m aradt pozitív állásfoglalás esetén nagyobb veszély lenne, 
ha szigorúan betartanók a tervezetünkben megfogalmazott 
és Sohár Pál által is m egerősitett publikálási szabályokat, 
mert alig lenne elegendő kézirat, hogy a négy számot elfo
gadható mértékben és szinten megtöltsük. A lap léte nem 
alapozható önérdekkel ellentétes szerzői felbuzdulásokra, 
hogy az életben tartás céljából egy-egy jelentősebb, origi
nális közlem ényüket lapban jelentessék meg.

Aki felelősnek érzi m agát a m agyar kém iai tudom á
nyosságnak a nemzetközi tudományos életben való színvo
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nalas publikálásáért, annak megnyugvással kell fogadnia, 
hogy az M KE az elm últ öt évben társtulajdonosává (owner) 
vált a harmadik legrangosabb kémiai folyóiratnak a Chem- 
istry -  A European Journal-nak, mely után az egyesület ez 
évtől már nettó royalty-t kap. Ugyancsak társtulajdonosa az 
M KE a m agas im pakt faktorú ChemPhysChem  és a vi
szonylag új ChemBiolChem  folyóiratoknak. Ezen túlm enő
en az MKE társult tagsága (partner) az MTA VII. Osztályát 
a European Journal o f  Inorganlc Chemistry és European 
Journal o f  O rganic C hem istry  társtulajdonosává tette. 
Az ezzel já ró  royalty első (rész)összege 2002-ben 500 E Ft 
volt. A felsorolt lapok után várható royalty összege függvé
nye a lapban publikáló m agyar szerzők cikkeinek. K éré
sem, hogy a lap megszűnésének objektív okait ignoráló, ne
gatív, ső t vádaskodó m egjegyzések helyett tessék  a 
felsorolt lapokban publikáln i, m ert ahogy a „neo-latin” 
közmondás m ondja „publicare necesse e s t”.

M a és később is nyugodt lelkiismerettel a magyar kém i
kus társadalom ítélőszéke elé állva, ki kell jelentenem , a 
döntés fájdalmas, de félre nem  söpörhető tényeken alapul. 
Az objektív társadalm i változásokra szuperponálódott sok 
év mulasztása elkerülhetetlenül magában hordozta a kapuk 
bezáródását. Ezek őszinte feltárása után várom az M KE 
tagságának értékelését: felm entést tisztségemből, vagy az 
abszolúciót, hogy a m egkezdett és meg-m egtorpanó m eg
újhodásunkat befejezhessem . K öszönöm  a főtitkár úr és az 
IB m inden tagjának a sokszor szenvedélyes vitákban szü
letett jobbító  gondolataikat. S köszönöm  m indazoknak az 
erkölcsi segítségét, akik m agukévá tették Pavláth A ttila  el
nökijelm ondatát, hogy az M K E szám ára is itt van a „Time 
fór a change” azaz a változás(ok) ideje.

Keressük közösen a m egújulást, és legyen az új év sike
res m inden tagtársamnak!

A tudomány és az oktatás befektetés a jövőbe

Oláh György köszöntője a 2002. évi Magyar tudomány napja alkalmából*

N em  tudok hazalátogatni ez alkalommal, és így a távoli 
Los A ngelesből teszem  m eg néhány m egjegyzésem et, 
amire Vízi Szilveszter  barátom  kért meg. A M agyar tudo
mány napja a tudom ányról szól. Talán ezért először meg 
kellene határozni, hogy m it is értünk tudományon. A tudo
mány szó a latin scientia-ból származik, és tulajdonképpen 
tudást jelent. A z em beriség törekvése a tudás. Ez kezdet
ben m agába foglalta a m inket körülvevő fizikai világnak a 
m egism erését, de a spirituális gondolatok is beletartoztak. 
Az idő m úlásával azonban mindinkább a fizikai tudom á
nyok területére koncentrálódott, és én is, mint term észettu
dós, főként erre a részre fogok m egjegyzéseket tenni. A tu 
dom ány alap jában  véve tudás, m egism erés. M eg kell 
különböztetnünk a technológiát a tudománytól. A techno
lógia a tudom ány eredm ényeit használja fel az em beriség 
számára, közöttük igen szoros kapcsolat van, és m ég szo
rosabb kapcsolatnak kell a jövőben kialakulnia.

Az ünnepség a m agyar tudom ány ünnepnapja. A  tudo
mány az egész em beriség intellektuális törekvése a m egis
m erésre. Mi m agyarok nagyon büszkék lehetünk arra, 
hogy m it értünk el a m últban a tudomány területén, és ta
lán szabad ezt összekapcsolni azzal, hogy mit je len thet ez 
a jövőben országunknak. Ennek kapcsán négy alapvető 
kérdést szeretnék röviden érinteni.

Az egyik a tudom ány és az oktatás összefüggése. A  tu
dományt nem  lehet jó  képzési, oktatási alap nélkül sem 
megismerni, sem megtanulni, sem művelni. A  XXI. szá
zadban az országok ereje, nagysága nem  azon fog múlni 
elsősorban, hogy m ekkora a területük, a lakosságuk vagy 
milyen földrajzi kincseik vannak. A XXI. században az or

* Nobel-díjas tudósunk -  2002. novemberi megnyitóra hazaküldött -  videoüzene- 
tének rövidített, szerkesztett változata

szágok jövője , jó lé te  és m egélhetése nagyban fog attól 
függni, hogy m ilyen kiképzést, oktatást kapott az ország 
lakossága.

Sokan beszélnek arról, hogy mi m agyarok a tudom ány 
területén viszonylag tehetségesek vagyunk, elég szép ered
ményeket értünk el. Sok m agyar szerzett elism erést vagy 
világhírt a tudom ányos, technológiafejlesztési vagy más 
területen elért eredm ényeiért. K özülük sokan feleltek arra 
a kérdésre, hogy mi az oka annak, hogy kis országunk vi
szonylag nagyszám ú elism ert tudóst tudott adni a világnak. 
A legtöbbnek a válasza az volt, hogy nincsen valam ilyen 
különleges gén a  m agyarban, de jó  oktatást, jó  képzést kap
tak. M eg vagyok győződve arról, hogy ez a közös alapja 
annak, hogy a m agyar tudomány, a m agyar tudósok m un
kájuk sok területén nem zetközi elism erést kaptak és kapja
nak ma is. G im názium i diákkorom ból különösen Öveges 
Józsefre emlékszem, aki fizikát tanított nekem. F izikát ta
nítani 15-16 éves fiatal fiúknak nem  könnyű dolog. De 
Öveges J ó z se f  a m aga egészen egyedülálló m ódján föl tud
ta kelteni bennünk az érdeklődést, és több osztálytársam , 
iskolatársam pályafutása során ebből nagyon sokat nyert. 
Úgy tudom, hogy Öveges J ó z se f  később ismert lett M a
gyarországon szélesebb körben is, miután ő vezette be a te
levíziós oktatást. A televízió oktatási vonatkozásban rend
kívül jó , új eszköz, am it föl kell használni.

G yakran fö lm erül kérdésként, hogy m i a tudom ány 
gazdasági jelentősége. M iért tám ogassa egy ország a tudo
m ányos ku tatást, a tudom ánnyal összefüggő okta tást?  
A  kérdés egészen biztosan felvetődik M agyarországon is, 
annál is inkább, m ert kis ország vagyunk, korlátozott anya
gi eszközökkel. H ogy erre valam ilyen módon válaszoljak, 
meg szeretném  em líteni, hogy Tony Blair angol m iniszter
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elnök 2002. május 23-án előadást tartott a Royal Academy, 
az angol akadém ia előtt. M int tagja ennek az akadém iának, 
én is m egkaptam  egy másolatát. Beszédét nagyon ajánlom  
mindenki figyelmébe, nem csak a tudomány, az oktatás te
rületén működőknek, hanem ha szabad ezt m ondanom, po
litikusainknak is. A tudomány gazdasági jelentőségét ele
mezve visszatekintett Anglia múltjára, visszatekintett arra, 
hogy A nglia m it nyújtott a tudománynak az évszázadok fo
lyam án, v isszam enve N ew tontól Faradayen  keresztü l 
Darwinig. K ijelentette, hogy Anglia jelentős szerepét a tu
dom ányos életben fönn kell tartani, és tovább kell fejlesz
teni a mai világban is. M eggyőződése szerint ez a legjobb 
befektetés, am it Anglia tud tenni jövője érdekében. Föltet
te a kérdést: hogyan tud egy kormány a tudom ánynak segí
teni. Sokféle módot említett. Az egyik a közvetlen tám oga
tás, de ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a korm ány sokféle 
közvetett tám ogatást is tud adni, például adókedvezm é
nyeket a m agánipam ak és ösztöndíjakat a fiataloknak. 
Hangsúlyozta, hogy a tudomány és a tudom ánnyal kapcso
latos kutatás tám ogatása ne csak anyagi term észetű legyen. 
Ezek m egtérülését nem lehet máról holnapra várni. Egyút
tal m eg kell terem teni annak a módszerét is, hogy a tudo
m ányos eredm ényeket átvigyék a gyakorlatba, jelentős ér
tékű term ékek előállítására és exportjára.

A  tudom ány hatása a gazdasági életre minden ország
ban alapvető lehet a most megkezdődött XXI. században. 
M agyarország lehetőségei biztosan mások, m int Angliáé, 
N ém etországé, A m erikáé vagy Japáné. De ugyanakkor 
M agyarország nyilvánvaló ereje abban van, hogy nem csak 
hogy a tudom ány és a technológia területén elért eredm é
nyeink igen figyelemre méltóak, és világszerte elism ertek, 
hanem  hogy fiatalságunk ma is jó  képzést kap, felkészül 
arra, hogy az új évszázad új iparaiban, új helyzetben is jó l 
m egállja a helyét. A jövő nem az, hogy acélt próbáljunk 
term elni, vagy importált olajból csináljunk nagy olajipart. 
A m agyar ipar jövője az újítás, új term ékek bevezetése, tel
jesen  új iparágak megteremtése. M ár ma is vannak ilyen

területek, az elektronikai ipar, a számítógépes ipar, a bio
technológia és a kifejlődő új elektronika, ahol műanyagok 
helyettesítik már, vagy fogják helyettesíteni sok területen a 
fémeket. Sok területen a tudomány és a technológia ered
ményeivel föl lehet lendíteni az ország életszínvonalát és 
biztosítani lehet egy jó  jövőt az egész ország lakossága 
számára. A m ikor a tudom ányról és az oktatásról beszé
lünk, m indig felmerül az, hogy ez sokba kerül és egy kis 
országnak a lehetőségei korlátozottak. Ezt nem akarom vi
tatni, ugyanakkor szeretném hangoztatni azt, hogy ezt úgy 
kell fölfogni, m int befektetést a jövőbe.

M agyarország rövidesen csatlakozni fog az Európai 
Unióhoz. M agyarország elismerése külföldön és a világ
ban sok területen jó , a magyar zenészek, zeneszerzők, kar
mesterek, írók, költők a kulturális életben sok elism erést 
szereztek. M eg vagyok győződve arról, hogy a tudomány 
és a technológia terén elért eredményeink kedvezően fog
ják  befolyásolni M agyarország helyzetét az Európai Unió
ban is. N em  hiszem  sajnos, hogy ugyanolyan m értékű 
anyagi tám ogatásban lesz részünk, m int am ennyit a m últ
ban belépett egyes országok kaptak. Sok területen nem zet
közi együttm űködést lehet teremteni, és nem  kell m inden
nel foglalkozni a tudomány, a technológia, a kutatás és az 
iparfejlesztés területén. Ki kell választani azokat a terüle
teket, ahol egy kis ország a saját erejével, és a saját tehet
séges fiataljainak a közreműködésével tud sok mindent el
érni. És ha ezt megtesszük, akkor meg vagyok győződve 
arról, hogy a m agyar tudomány jövője a m últhoz képest is 
még nagyban fejlődni fog. Nagyon optim istán nézek a jö 
vőbe. Lehet, hogy az átmeneti nehézségek m ég évekig fog
nak tartani, de a jövő szempontjából M agyarország meg 
fogja állni a helyét, és ehhez a magyar tudom ány nagyban 
hozzá fog járulni. A külföldön élő magyar tudósok és tech
nológusok nevében, azt hiszem , m ondhatom , hogy mi 
mindent elkövetünk, és el is fogunk követni, hogy tám o
gassuk a m agyar tudomány és technológia fejlődését.

Új eljárások pirolíziskemencék kokszosodásának 
lényeges csökkentésére

A Nova Chemicals kutatói olyan új eljárást dolgoztak ki, amely- 
lyel pl. etánpirolizáló kemencék két kokszmentesítése közötti 
időszak hosszát a hagyományos kemencékhez viszonyítva 
tízszeresére lehet növelni. Az ANK400 elnevezésű eljárás titka, 
hogy a pirolíziskemence csöveinek belső felületére nanokristá- 
lyos spinelréteget visznek fel, aminek kokszosodás-csökkentő 
aktivitása 3 év használat után csökken kb. 50%-ra, azaz a két cső
regenerálás közötti időtartam még ebben az esetben is ötször 
hosszabb, mint hagyományos kemencéké. Egy konkrét esetben 
516 nap telt el két kokszmentesítés között. Amerikában eddig 
két, ilyen csövekkel felszerelt etánpirolízis-üzemet építettek. 
A technológia nehezebb nyersanyagokkal való kipróbálására 
még 2002-ben sor kerül. Noha az új típusú kemencecsövek két
szer olyan drágák, mint a hagyományosak, alkalmazásukkal a 
fajlagos termelési költségeket jelentősen csökkenteni lehet.
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A kanadai Westhaim’s Surface Engineered Products belső 
kerámiabevonatú kemencecsöveivel két kokszmentesítés közötti 
termelő periódust 2 - 5-szorosra lehet növelni. Kokszosodást gát
ló bevonatot gyártanak az amerikai Álon Surface Technologies, il
letve az SK. Corp. cégek is. (Forrás: Chemical Week, October 9, 
2002, p. 24)

Új eljárás: propilén-oxid gyártása társtermékek nélkül

Az amerikai Lyondell cég propilén-oxid gyártására olyan új, egy
lépcsős eljárást dolgozott ki, amelynél a hagyományos eljárások
kal szemben nem keletkeznek társtermékek, mint tercier butil-al- 
kohol, vagy sztirol. A kísérleti üzem egy év múlva készül el, a 
kereskedelmi méretű üzembehelyezése három éven belül várható. 
(Forrás: European Chemical News, 14-20 October 2002, p. 21)
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Szemelvények a kombinatorikus kémia eredményeiből

SZERKESZTI: DORM ÁN GYÖRGY 
GÁL MIKLÓS

Hogyan született a zsinórszintézis?

FURKA  ÁRPÁD*

A korábban leírt m egosztásos-keveréses, angolul split-m ix 
szintézis [1-4] lehetővé tette gyakorlatilag korlátlan számú 
új vegyület előállítását, és ezáltal forradalmat idézett elő a 
gyógyszerkutatásban. Az 1. ábra  em lékeztetőül az eljárás 
folyam atábráját m utatja. Az előállított term ékek egyedi 
vegyületek form ájában képződnek a szilárd hordozó szem 
cséin. M ivel a szem csékről ránézéssel nem  lehetett m egál
lapítani, hogy m ely vegyületet tartalmazzák, ráadásul az 
egy-egy szem csén képződő anyagm ennyiség túlságosan 
kicsi volt, számítani lehetett olyan, előbb vagy utóbb ki
dolgozandó m ódosításra, am ely az em lített hátrányokat ki
küszöböli, m iközben m egtartja az eredeti eljárás kivétele
sen nagy teljesítőképességét.

Amerikai tartózkodásom  idején, 1995-ben részt vettem  
az A m erikai K ém iai T ársaság San D iegóban rendezett 
kongresszusán. Itt egy fiatal kutató, E. J. M oran, aki az 
Ontogen nevű vállalat m unkatársa volt, éppen a split-m ix 
szintézisünk fentebb em lített m ódosított változatáról tar
tott előadást. Ennek az volt a lényege, hogy a szintézisnél 
a m ikroszkopikus m éretű műanyagszem cséket tartalm azó 
hordozót m akroszkopikus m éretű hordozóegységekkel 
váltották fel. Ezek a hordozóegységek félig áteresztő falú 
kapszu lák  voltak. E zekben helyezték el a gyantát és a 
gyanta m ellett egy rudacskát, amely a kapszulában előállí
tandó vegyületre vonatkozó inform ációt hordozta (2. áb
ra). Ezeket a rudacskákat korábban a kísérleti állatok, pél
dául nyulak m egjelö lésére használták  azáltal, hogy a 
rudacskát a nyúl füléhez erősítették. A rudacskákba infor
mációt bevinni rádiófrekvenciás besugárzás útján lehetett 
és a leolvasáshoz is ilyen besugárzást használtak. A kap
szulákban elhelyezett rudacskákra (chipekre) a szintézis 
m egkezdése előtt ráírták a kapszulában előállítandó ve
gyület kódját, azaz azt, hogy az egymást követő szintézis
lépésekben milyen kém iai reakcióknak kell őket alávetni. 
M inden újabb szintézislépés előtt a különböző reakcióedé
nyekből kikerülő kapszulákat -  mint a split-m ix szintézis
nél -  egy közös edényben egyesítették. Ezután szortírozás 
következett. M indegyik kapszulát kézbevették, egy alkal
mas műszerrel leolvasták a tárolt információt, m ajd a kód
nak m egfelelő reakcióedénybe dobták. A szortírozás vé
gén m indegyik reakcióedényben végrehajtották a soron

* Eötvös Loránd Tudományegyetem, Szerves Kémiai Tanszék, Budapest
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1. ábra. A split-mix szintézis folyamatábrája.
P: hordozó; fehér, fekete és fehér-fekete köröcskék: 

aminosavak; széttartó nyilak: megosztás; függőleges nyilak: 
kapcsolás; összetartó nyilak: egyesítés és keverés

következő reakciót. A szin tézist úgy tervezték , hogy a 
szintézis végén m indegyik kapszulában m ás-m ás vegyület 
képződjék. A többlépéses szintézisek végrehajtása után a 
képződött vegyületeket lehasíto tták , a gyantáró l, a 
chipekről pedig leolvasták a kódokat. A kódok m egm utat
ták m indegyik kapszula előéletét, azaz azt, hogy a szinté
zis során m ilyen reakciókat hajtottak végre rajtuk, és ennek
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2. ábra. Félig áteresztő falú kapszula, 
benne a szemcsés hordozóval és a 

kódot tároló rudacskával

alapján a term ékeket egyértelm űen azonosítani lehetett. 
Később a szerzők [5] közül ketten, M. Shahbaz és Adrián 
M jalli kollégáim  lettek a Helios nevű vállalatnál. Ezt az 
úgynevezett rádiófrekvenciás kódolási módszert, ugyan
csak 1995-ben, K. C. N icolaou  és csoportja is publikálta 
[6] és m int később kiderült, Nicolaou  professzor IROR1 
néven egy új céget is alapított a módszer hasznosítására.

Jóval később történt, hogy Adnan  elutazott egy kom bi
natorikus kémiai konferenciára és miután onnan visszajött, 
elkértem tőle az előadások írásos összefoglalóit, hogy én is 
tájékozódhassak a konferencián ismertetett újdonságokról. 
Az előadások közül leginkább az keltette fel az érdeklődé
semet, am elyben A ndy Czarnik, az IRORI kémiai részlegé
nek akkori vezetője (később az Illumina nevű cég tudom á
nyos igazgatója és az Amerikai Kémiai Társaság Journal o f 
Com binatorial C hem istry nevű folyóiratának alapító fő- 
szerkesztője) ism ertette a rádiófrekvenciás kódolású szin
tézism ódszer autom atizált változatát. Az IRORI m ódszer
ben [7] az autom atizálás a kapszulák szortírozására terjedt 
ki. A szintézist a split-m ix eljárás sémáját követve hajtják 
végre. Az egyes reakciólépések után a kapszulákat a 3. áb
rán látható gyűjtőedényben gyűjtik össze. Az edényben 
olyan vibráció t idéznek  elő, am ely a kapszulákat arra 
kényszeríti, hogy az edény belső falán levő spirális ho
ronyban sorba rendeződve felfelé mozogjanak, és beleke
rüljenek az elosztó csőbe. Az elosztó cső alsó része flexi
bilis és azt egy m echanikus szerkezet két egym ásra 
merőleges irányban m ozgatni képes úgy, hogy a csővéget 
bárm elyik reakcióedény fölé képes állítani. A kapszulák a 
csőben lefelé haladva elérik  a kódot leolvasó antennát, 
ahol egy elektronikus úton nyitható-zárható kapu m egállít
ja  az éppen ott levő kapszulát. A leolvasott kód szám ító
gépbe kerül, am ely parancsot ad a mechanikus szerkezet
nek, hogy a csővéget a kódnak megfelelő reakcióedény

3. ábra. Az IRORI féle automatizált szortírozóberendezés
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fölé állítsa. Ekkor az elektronikus kapu kinyílik és a kap
szula a megfelelő reakcióedénybe esik. A  szortírozás után 
m indegyik  edényben végrehajtják  a tervezett reakciót, 
m ajd a kapszulákat ism ét összegyűjtik a szortirozó edény
ben és a szintézis folytatódik. A szortírozó gép alkalmas 
arra, hogy éjszakánként 10 ezer kapszulát szortiroi'ron. 
Az IRORI módszerei tehát egyetlen menetben 10 ezer új 
vegyületet lehet előállítani. A készülék kereskedelmi for
galom ban kapható és azt a nagy gyógyszergyárakban hasz
nálják.

A fenti módszer leírását olvasva ott helyben felvillant 
bennem  annak a lehetősége, hogy a szintézis anélkül is 
megvalósítható, hogy a kapszulákra bárm iféle jelet vagy 
kódot tennénk. E legendő lenne, ha a kapszulákat vagy 
m ásféle hordozóegységeket egy-egy reakciólépés során 
térbelileg rendezett form ában tartanánk, majd a következő 
reakciólépés előtt előre m eghatározott rendben szortíroz
nánk újabb rendezett formákká. A zt a lehetőséget, hogy a 
szintézist úgy valósítjuk meg, hogy a hordozóegységek 
sem m iféle jelölést nem  tartalm aznak és a végén a képző
dött term ékeket m égis azonosítani lehet, kollégáim egy
szerűen megvalósíthatatlannak tartották. A cég igazgatóját 
is hosszasan kellett győzködnöm . A hordozóegységek tér
beli rendezettsége elvileg és a gyakorlatban is többfélekép
pen m egvalósítható. Például a reakcióedényt csővel he
lyettesíthetjük, am ely egyúttal a hordozóegységeket sorba 
rendezett alakban tartja. A gyakorlatban azonban a legegy
szerűbbnek tűnt az, ha a hordozóegységeket egy zsinórra 
fűzzük fel a reakciók végrehajtásának idejére. így született 
a „zsinór-” vagy „m adzagszintézis” (angol neve: string 
synthesis [8-9]).

A z eljárás lényegét egy 125 peptidet tartalmazó tripep- 
tidtár szintézisének példáján m utatjuk be. A kísérleteket 
Jim  Christensen és Eric H ealy  barátaim  közrem űködésé
vel valósíto ttuk  m eg az A dvanced  Chem Tech cégnél, 
am ely az azóta m egszűnt Helios anyavállalata volt. M ind a 
három  kapcsolási lépésben 5-5 am inosavat használtunk. 
H ordozóegységként a 4. ábrán  látható ún. „C hiron- 
koronákat” alkalm aztunk. Ezek műanyagból készülnek és 
felületüket olyan funkciós csoportok borítják (esetünkben 
am inocsoportok), am elyekhez am inosavakat, vagy a szin
tetizálandó vegyületek más építőelem eit lehet hozzákap
csolni. A koronákhoz ugyancsak műanyagból készült szá
rat is lehet kapni, am elyhez rögzíteni lehetett a koronát. 
A szárakat Srini Balaji, indiai szárm azású barátom közre
m űködésével kifúrattuk, hogy a lyukon zsinórt húzhassunk 
át, továbbá m egfaragtattuk, hogy a szortírozóegységben 
olyan állásban függjenek a koronák, hogy szárukon köny- 
nyen lehessen átfűzni a zsinórt. A hordozóegységeket 
ugyanis horgászzsirórra fűzött állapotban kívántuk reak
cióba vinni. M ivel a szintézis m indegyik lépésében 5 am i
nosavat használtunk a kapcsolásoknál, az első kapcsolási 
lépés előtt a m egszám ozott 5 zsinór m indegyikére 25 koro
nát fűztünk fel. Az egyik zsinórt az 5. ábra mutatja. A  zsi
nór két végét m eg kellett különböztetnünk  egymásU 
Az egyik végét fejnek, a m ásikat lábnak neveztük. A  feje 
egy teljes szárral, a lábvéget egy fél szárral jelöltük meg. 
A koronák azonosítása a zsinórokon elfoglalt sorrendjük
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4. ábra. Makroszkopikus hordozóegységek 
A: Chiron korona, amelynek felületén játszódik le szintézis; 

B: a koronával összekapcsolható, a reakciókban nem részt vevő 
szárrész; C; a kifúrt és megfaragott szár; D: koronával 

összeillesztett szár

5. ábra. Horgászzsinórra felfűzött koronák.
A zsinór fejrészét egy egész, a lábvéget egy fél felfűzött korona 

jelöli. A koronák számozása a fejrésztől történik

alapján történt. Szám ozásuk a fejnél kezdődött. A kapcso
lásokat úgy valósítottuk meg, hogy a zsinórra fűzött koro
nákat lombikba helyeztük, m ajd az oldószerek és reagen
sek hozzáadása után végrehajtottuk a reakciókat. Az egyes 
reakcióedényekben elvégzett kapcsolásokat a 6. ábra  m u
tatja. A kapcsolási lépések között a zsinórokon levő koro
nákat előre m egadott szabályok szerint átrendeztük, és m i
vel a kapcsolási reakciók során a zsinórok m egőrizték a 
koronák egym áshoz viszonyított sorrendjét, a teljes szinté
zis során mindegyik korona sorsát pontosan követni lehe
tett.

A koronák átrendezése a kapcsolási lépések között igen 
fontos művelet. Ahhoz, hogy a split-m ix szintézis során a 
kiindulási vegyületekből -  esetünkben a kijelölt aminosa- 
vakból -  m inden lehetséges szerkezeti variáció -  esetünk
ben m inden lehetséges szekvencia -  képződhessék, szigo
rúan be kell tartani az ún. szortírozási szabályt, azaz úgy 
kell eljárni, hogy az előző reakciólépésben képződő m ind
egyik term éket egyenlően kell elosztani a következő reak
ciólépés reakcióedényei (zsinórjai) között [9]. A szortíro
zás végrehajtására egy egyszerű  eszközt terveztem , 
am elynek elkészítését M ike Ferriell mérnök kollégám nak 
köszönhetem , aki a m echanikus m űhely főnöke volt. 
Az eszközt, am ely két m eghajlított fémlapból áll, a 7. áb
ra mutatja oldal- és felülnézetben. M indkettőbe hosszanti 
rések vannak vágva, am elyekben a koronák száruknál fog
va függhetnek és ide-oda tologathatok. A koronákat zsi
nórra fűzött állapotban vittük  a forráslap -  szám uknak 
megfelelő -  réseibe, m ajd a zsinórokat elvágtuk és eltávo- 
lítottuk. Figyelem m el kellett lenni arra is, hogy a zsinór

t
Má s o d i k  k a p c s o l á s  

2 3 4 5

6. ábra. A három kapcsolási lépés számozott reakcióedényei, 
bennük a számozott zsinórokkal (Zs).

A reakcióedények alatt van feltüntetve egybetűs kóddal az az 
aminosav, amellyel a kapcsolás történt.

fejrésze a forráslap fejrészéhez, azaz szám ozott részéhez 
kerüljön. A szortírozás úgy történt, hogy a koronákat a 
szortírozási szabály által előírt rendben áttologattuk a cél
lap réseibe. M iután m indegyik korona átkerült a céllapra, 
az egy-egy résben levő koronákat zsinórra fűztük és felfű
zött állapotban vittük a szintén szám ozott reakcióedények
be. A zsinórok fejrészeként a céllap szám ozatlan vége fe
lőli zsinórvégeket jelöltük meg.

A koronák átrendezése a szortírozási szabály betartásá-

f l  i 1  f 5 l  f l
'  I 11

f f  V

1 r -

h w

7. ábra. A szortírozóeszköz oldal- és felülnézetben.
Két egyforma meghajlított lapból áll, amelyben a koronákat 

hordozó rések vannak vágva. A koronák a résekben csüngenek
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8. ábra. Az első szortírozás és a második szortírozás első ciklusa.
A forrás- és céllapok felülnézetben láthatók, a koronákat tartó szárakat kis köröcskék mutatják. A fekete köröcskék az mutatják, hogy

a koronákat honnan hová toltuk át

val többféleképpen is megvalósítható [9]. K ísérletünkben 
az ún. szemiparallel szortírozást használtuk, mert ez b izto
sította a leggyorsabb átrendezést. A  szortírozási rend ism e
retében készíthető olyan számítógépes program, am ely a 
szortírozás egész m enetét visszatükrözi a számítógépben

és végigkíséri minden egyes korona útját a teljes szinteti
kus folyamatban. N yilvánvaló, hogy ennek révén pontosan 
m egjósolható, hogy a koronákon mely vegyület képződik. 
Ahhoz, hogy ez a jóslat pontos legyen, a szortírozási ren
det term észetesen szigorúan be kell tartani. Többféle át-
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1. táblázat
Az 1. sz. zs in ó rra  fűzö tt k o ro n ák  ta r ta lm a  a kapcso lások  és szo rtíro záso k  u tán , to v áb b á  a v ég term ékek  eloszlása a 

zsinórokon . Az am inosavak  az egybetűs k ó d d al v an n a k  feltün tetve
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5. 
Zs

in
ór

i i 1 El El EEI FEI WEI YEI SEI
2 i I El FI EFI FFI WFI YFI SFI
3 i I El WI EWI FWI WWI YWI SWI
4 i I El YI EYI FYI WYI YYI SYI
5 i I El Sí ESI FSI WSI YSI SSI
6 i F EF EF EEF FEF WEF YEF SÉF
7 i F EF FF EFF FFF WFF YFF SFF
8 i F EF WF EWF FWF WWF YWF SWF
9 i F EF YF EYF FYF WYF YYF SYF

10 i F EF SF ESF FSF WSF YSF SSF
11 i L EL EL EEL FEL WEL YEL SEL
12 i L EL FL EFL FFL WFL YFL SFL
13 i L EL WL EWL FWL WWL YWL SWL
14 i L EL YL EYL FYL WYL YYL SYL
15 i L EL SL ESL FSL WSL YSL SSL
16 i V EV EV EEV FEV WEV YEV SEV
17 i V EV FV EFV FFV WFV YFV SFV
18 i V EV WV EWV FWV WWV YWV SWV
19 i V EV YV EYV FYV WYV YYV SYV
20 i V EV SV ESV FSV WSV YSV SSV
21 i G EG EG EEG FEG WEG YEG SEG
22 i G EG FG EFG FFG WFG YFG SFG
23 i G EG WG EWG FWG WWG YWG SWG
24 i G EG YG EYG FYG WYG YYG SYG
25 i G EG SG ESG FSG WSG YSG SSG

rendeződéshez készítettem  szoftvert, a Visual Basic nyelv 
felhasználásával. A szem iparallel szortírozáshoz hasz
nálható  szoftver hozzáférhető  a honlapom on a 
http://szerves.chem .elte.hu/ftirka címen. Akinek van Excel 
szoftvere a számítógépében, és honlapom on rákattint a Ex
cel Book címszóra, a szoftver autom atikusan letöltődik.

Példánkban, a 125-ös tagszám ú tripeptidtár szintézisé
nél, két szortírozást kellett végrehajtani: az elsőt az első 
kapcsolás, a másodikat a m ásodik kapcsolás után. A 8. áb
rán a teljes első szortírozást és a m ásodiknak egy részletét 
láthatjuk.

A z első  szortírozás. Az első kapcsolási lépés után egy- 
egy zsinór mind a 25 koronája ugyanazt a term éket (egy 
m eghatározott am inosavval acilezett gyantát) tartalm azta 
(ld. például az 1. táblázatban  az 1. zsinórt, amelynél a kap
szulák az 1. kapcsolás után csupa izoleucint tartalmaznak). 
M ivel a m ásodik kapcsolási lépésben is 5 am inosavval 
kapcsoltunk, 5 célzsinórra volt szükség. Ennek következ
m ényeként m indegyik forrászsinórról 25/5, azaz 5 koronát 
kellett átvinni m indegyik célzsinórra. Ez azt je len tette , 
hogy a koronákat ötös adagokban toltuk át a céllap m egfe
lelő réseibe. A szortírozás úgy kezdődött, hogy a forráslap 
5. sz. rését szembeállítottuk a céllap 1. sz. résével, m ajd az

5 koronából álló adagot egyetlen m ozdulattal áttoltuk a 
céllapra. Ezután a céllapot úgy m ozdítottuk odébb, hogy a 
forráslap két rése került szem be a céllap két résével, majd 
a forráslap mindkét lehetséges réséből, tehát a 4. és az 5. 
sz. résből, 5-5 koronát toltunk át a céllap 1. és 2. számú ré
sébe. A céllap újabb m ozgatásaival további hét állást hoz
tunk létre, am inek következtében 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1 rés ke
rült egym ással szem be és m indig  annyiszor öt koronát 
toltunk át, ahány rés állt egym ással szemben. Ezzel az első 
szortírozás befejeződött. A  szortírozásnak a számítógép ál
tal m egjósolt eredm ényét az 1. táblázatban  az 1. zsinór 
példázza. A  további négy zsinóron  a term ékeloszlás 
ugyanaz, m int az 1. számún. Ezután jö tt a koronák felfűzé
se, m ajd a kapcsolások. A  m ásodik kapcsolás eredményét 
ism ét az 1. zsinór mutatja. A többi zsinór abban különbö
zik, hogy a glutaminsav helyét a m ásodik kapcsolási he
lyen m ás-m ás am inosav foglalja el. M ost, am ikor a szortí
rozásról van szó, szom orúan em lékszem  v issza jó  
barátom ra, a cég azóta elhunyt svájci szárm azású alelnöké- 
re, H ans Tannerre, aki élvezettel vett részt a koronák tolo
gatásában.

A m ásodik szortírozás. Az /. táblázatból látható, hogy a 
m ásodik kapcsolás során a dipeptidek ötös koronacsopor
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tokban képződtek. A m ásodik szortírozás során az azonos 
term éket tartalmazó, és egy-egy csoportot alkotó 5 koronát 
kellett szétosztani az 5 új zsinór között. Ebből következő
en a forráslap egy-egy réséből egyenként kellett a koroná
kat áttolni a céllapra. A  szortírozás kezdőciklusát a 8. ábra 
mutatja. A  ciklushoz 9 lapállás tartozik, am elyekben állá
sonként 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2 és végül 1 koronát lehetett át
vinni. A szortírozás befejezéséhez további 4 ciklust kellett 
végrehajtan i, am elyekben a lapállások  ism étlődtek. 
A  szortírozás eredményét ism ét az 1. táblázat m utatja az 1. 
sz. zsinór példáján. A  táblázatból hiányzó négy zsinór ter
m ékeloszlása a szám ítógép előrejelzése szerint ugyanaz 
volt, m int az 1. zsinóré. Ez nem  meglepő, hanem ez a  sza
bály. A  szortírozott koronákat zsinórra fűztük, majd végre
hajtottuk a harmadik, egyben utolsó kapcsolást. A kapcso
lás során az öt zsinóron képződő végterm ékek eloszlását a 
táb lázat m utatja. Jól lá tható , hogy m indegyik  koronán 
m ás-m ás term ék képződött, és a várakozásnak megfelelő
en a k iindulási am inosavakból levezethető m ind a 125 
tripeptid-szekvencia képviselve van.

A  zsinórok m indegyikéről véletlenszerűen m intákat 
vettünk. A koronákról lehasított tripeptideket HPLC-s és 
töm egspektrom etriás vizsgálatok révén összehasonlítottuk 
független szintézisekben előállított peptidekkel, és minden 
esetben tökéletes egyezést kaptunk. Ez azt mutatja, hogy a 
zsinórszintézis m egbízhatóan működik.

A zsinórszintézis egyik előnye az, hogy olcsó, nincs 
szükség kódoló chipre, a szortírozóeszköz pedig házilag 
könnyen elkészíthető. N agyon fontos, hogy a szintézis 
kulcslépése rendkívül gyors, ami annak a következménye, 
hogy a koronák nem egyenként, hanem  csoportokban vihe
tők át a céllapra. A zsinórszintézisben a szortírozást auto
m atizálni is lehet, ahol a gyorsaság m ég fontosabb, mint a 
kézi m űködtetésben. Előzetes becslések szerint a szortíro
zás több m int egy nagyságrenddel lehet gyorsabb, m int az 
IR O R I-féle  berendezés esetében, és ez lehetővé tenné 
m integy 100 ezer egyedi vegyület szintézisét egyetlen m e
netben. Az eljárás szabadalm aztatása és a manuális készü
lék gyártásának előkészítése jelenleg folyik az Advanced 
ChemTech cégnél, és tervek vannak az automatizált válto
zat elkészítésére is.
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ÖSSZEFOGLALÁS

Furka Árpád: Hogyan született a zsinórszintézis?
A cikk ismerteti a korábban publikált split-mix szintézis módosí
tott eljárását, amelyet makroszkopikus hordozóegységek haszná
latára dolgoztak ki, és amelynek kereskedelmi változatát az 
IRORI nevű cég hozta forgalomba. Ezen eljárásról szóló publiká
ció megismerése egy egyszerűbb és olcsóbb módszer kidolgozá
sára ösztönözte a szerzőt. A zsinórszintézis semmiféle kódot sem 
használ a hordozóegységeken. A kémiai reakciók a hordozóegy
ségek zsinórra felfűzött állapotában kerülnek végrehajtásra. 
A zsinóroknak az a szerepük, hogy a kémiai műveletek alatt meg
őrizzék a rajtuk levő koronák egymáshoz viszonyított sorrendjét 
és ez feleslegessé teszi a kódolást. Az újabb reakciólépés előtt a 
zsinórokon függő koronák egy szortírozóeszközbe kerülnek, ahol 
azokat meghatározott rend szerint szétosztjuk, majd felfűzzük az 
új reakciólépés zsinórjaira. A koronák útját a többlépéses szinté
zisben számítógép követi, és az utolsó reakciólépés zsinórjain el
foglalt helyzetük alapján megjósolja a rajtuk keletkező terméke
ket.

[Magy. Kém. Lapja, 58, 5 (2003)] 

SUMM ARY

Á. Furka: Birth of the String Synthesis
The article describes a previously published modified version of 
the split-mix synthesis that uses macroscopic support units and 
radiofrequency coding. Publications about the automatic version 
commercialized by IRORI inspired the author to develop a sim
pler and cheaper method. The string synthesis uses Chiron 
crowns as solid support, stringed on fishing line that preserves the 
relative position of crowns during the chemical manipulations. 
One string is reacted in each reaction vessel. Before the next reac
tion step the crowns are re-sorted in a simple device following a 
pre-determined rule, into the strings of the next reaction step. 
A computer follows the route each crown in the multi-step syn
thetic process and, at the end predicts the products formed in the 
crowns based on their position occupied on the last strings.
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Vegyipari műveleti praktikum

Szerkeszti: FONYÓ ZSOLT 
DEÁK ANDRÁS

Félüzemi szuperkritikus extrakciós mérések

SIM ÁNDl BÉLA* 
SAWINSKY JÁNOS*

Bevezetés

A szuperkritikus állapotú oldószereket először extrakciós 
elválasztásnál használták ipari m éretben. A kávé és tea 
koffeinm entesítése, a komló extrakciója, a dohány nikotin- 
tartalm ának csökkentése, fííszerkivonatok, gyógynövény
hatóanyagok  és kozm etikum -alapanyagok e lőállítása a 
legfontosabb példák [1-8].

A  term észetes növényi eredetű hatóanyagok felhaszná
lása egyre nagyobb jelentőségű a gyógyászatban (gyógy
szerek, gyógyterm ékek), az élelm iszeriparban (fűszerek, 
étrendi kiegészítők, antioxidánsok) és a kozm etikai ipar
ban (illatanyagok, védőanyagok, egyéb aktív kom ponen
sek). A hagyom ányos kinyerési m ódszerek (vízgőz-desz- 
tilláció, oldószeres szilárd -  folyadék extrakció) m ellett a 
szuperkritikus extrakció új lehetőségeket kínál a különbö
ző növényi hatóanyagok kinyerésében.

A szuperkritikus extrakció alapjai

Szuperkritikus oldószerek

A p  -  T  állapotdiagram on (1. ábra) az egyes halm azálla
potoknak (szilárd, folyadék, gáz) megfelelő területeket az 
olvadás, forrás és szublimációs görbék választják eí. C je 
löli a kritikus pontot. A kritikus hőm érséklet és kritikus 
nyom ás vonalai (szaggatott egyenesek) határolják a szu
perkritikus fluidum  (röviden fluid) állapotnak megfelelő 
területet. A  szaggatott vonalakon átlépve nem történik fá- 
zisállapot-változás, tehát nincs éles, ugrásszerű változás a 
fizikai tulajdonságokban. Jól m egfigyelhető ez a sűrűség 
vonalaknál (p), ahol a szuperkritikus fluidum állapotban a 
gáz sűrűségétől a folyadék sűrűségéig folytonos a változás. 
A sűrűségnek ez a folytonos változása ad lehetőséget a 
szelektív extrakció, illetve a szelektív szeparáció m egvaló
sítására. A folyadékokéhoz hasonló sűrűségű szuperkriti
kus oldószerekben a hatóanyagok jó l oldódnak, m ajd a 
sűrűség csökkentésével (amit rendszerint nyom áscsökken
téssel érnek el) kicsapódnak. A szuperkritikus állapotú ol
dószerek más fizikai-kém iai tulajdonságai a gáz és folya

* Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vegyipari Műveletek Tan
szék, Budapest

dék állapot közötti átm enetet m utatják. A szuperkritikus 
állapotú oldószerekben a viszkozitás egy nagyságrenddel 
k isebb, a d iffúziós együttható egy nagyságrenddel na
gyobb, m int a folyadék fázisban.

A z extrakció param étereit (nyomás, hőm érséklet) az o l
dószer kritikus adatai határozzák meg. A  laboratórium i kí
sérletekben nagyon sok oldószert kipróbáltak term észetes 
anyagok extrakciójára. A könnyű szénhidrogének (etilén, 
propán) alacsony kritikus hőm érséklete előnyös, oldóké
pességük kicsi, gyúlékonyak és a levegővel robbanó ele- 
gyet alkotnak. A halogénezett szénhidrogének és az am 
m ónia szennyezik  a környezetet. A  d in itrogén-ox id  az 
extrakciónál többször is robbanást okozott. A z iparban, 
szinte kizárólag, szén-dioxidot használnak. A szén-dioxid 
előnyös tulajdonságai:

-  nem  káros az egészségre, így jó l használható élelm i
szerek, gyógyszerek és élvezeti cikkek előállításánál;

-  viszonylag nagy a sűrűsége, így m egfelelő m ennyisé
gű anyagot tud oldani;

-  nagy m ennyiségben áll rendelkezésünkre;
-  alacsony a kritikus hőmérséklete (3 1°C) és kicsi a kri-
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tikus nyom ása (73,8 bar), ezért közel szobahőm érsék
leten lehet vele dolgozni, így nem károsodik a kezelt 
anyag és nem kell hőszigetelés a készülékre;

-  nem  lép reakcióba a kezelt anyaggal;
- a z  élelm iszeriparban  régóta használják  (védőgáz, 

bakteriosztatikum );
-  nem  tűzveszélyes és nem korrozív;
-  nem  szennyezi a környezetet.
A C 0 2 csak az apoláros komponenseket oldja m egfele

lő m értékben. Az oldóképesség javítható keverék oldószer 
(pl. szén-dioxid + propán), vagy kisegítő oldószer alkal
m azásával. A  kisegítő oldószerek (ko-szolvens, entrainer) 
rendszerint szobahőm érsékleten folyékony, szerves oldó
szerek (m etil-alkohol, etil-alkohol, etil-acetát, aceton stb.), 
am elyek néhány % koncentrációban is je lentősen m egnö
velik a poláros kom ponensek oldékonyságát.

A szilárd vázanyagból végzett extrakció a következő 
részfolyam atokból áll:

-  az oldószer diffúziója a szilárd szem cse körül kiala
kult filmen keresztül,

-  az oldószer behatolása a szemcse pórusaiba,
-  a kom ponensek oldódása,
-  az oldott anyag diffúziója a szemcse felületéhez,
-  anyagátadás a külső felületről a szuperkritikus fázis 

belsejébe.

A szuperkritikus extrakció egyszerűsített modellje

A növényben lévő, szén-dioxidban oldható, lipofil növényi 
hatóanyagok m ennyisége a növény töm egéhez viszonyítva 
általában kicsi (4-8% ). Feltételezzük, hogy

- a z  o ldható  kom ponensek a vázanyag  pórusaiban 
egyenletesen oszlanak el,

-  a belső diffúzió a sebességmeghatározó lépés,
-  a fluidum  dugattyúszerűen áramlik.
A z átadott anyagm ennyiség a növényi vázanyag egy dV  

térfogatú elem ében a következő m érlegegyenletekkel írha
tó le [9]:

- p s{ \ - e ) d V ^ -  = J { x , y ) á V  ( 0
öt

p e d V ^ - + p u d V ~  = J ( x , y ) d V  (2)
dt dh w

ahol x  az oldható anyag koncentrációja a szilárd váz
anyagban (kg/kg),
y  az oldható anyag koncentrációja a szuperkritikus 

fluidum ban (kg/kg),
/f a j la g o s  extrakciós sebesség (kg/(m 3s)), 
h hosszúságkoordináta (m), 
t idő (s),
u az oldószer áramlási sebessége (m/s), 
e a töltet fajlagos hézagtérfogata (m 3/m 3), 
p  a szuperkritikus fluidum sűrűsége (kg/m 3), 
p s a szilárd vázanyag sűrűsége (kg/m 3).

Az egyenletrendszer a J(x, y) fajlagos extrakciós sebes
ség behelyettesítésével integrálható és az x, y  koncentráci
ók az extraktor hossza függvényében számithatók. A szo

kásos kezdeti feltételek:

x ( h , t  -  0) =  x 0 (3)

II © II o (4)

ahol Xq az oldható kom ponensek kezdeti koncentrációja a 
növényi vázanyagban (kg/kg).

A gyakorlatban a szeparátorban összegyűlt term éket (az 
Y  extrakciós hozam ot) m érjük az idő (t) illetve az ezzel 
arányos fajlagos oldószerfelhasználás (A kg C 0 2/kg szá
razanyag) függvényében. Az extrakciós görbe az anyag
mérlegből számolható:

Y ( t )  = x 0 - - ^ j "  x ( h , t ) d h  (5)

ahol Y(t) az extrakciós hozam  (kg extrakt/kg vázanyag) 
H  a töltet m agassága az extraktorban (m).

A legegyszerűbb közelítésnél feltételezzük, hogy az 
extrakció sebessége arányos a vázanyagban m aradt oldha
tó anyag koncentrációjával (lineáris modell):

J ( x , y )  = P sa pp s ( x - x ' )  (6)

ahol Ps anyagtranszport tényező a szilárd fázisban (m/s), 
ap a szilárd szem csék fajlagos felülete (m 2/m 3), 
x 'a z  oldható anyag koncentrációja a szilárd szem 

csék felületén (kg/kg).
A (6) sebességi kifejezést (vagy annak m ódosított vál

tozatait) visszahelyettesítve az (1), (2) egyenletrendszerbe 
m egkapjuk a koncentrációk változását a hely szerint. M ajd 
ebből (5) integrál elvégzésével az extrakciós hozam  is szá
molható [9].

A gyakorlatban nagyon sokszor nem  ism erjük a kom 
ponensek oldékonyságát, a szilárd részecskék és a töltött 
oszlop jellem ző param étereit és az anyagátadási tényezőt 
sem. Ezek összevonásával a következő félem pirikus ösz- 
szefüggést kapjuk:

y = rjl-exp (-fe)] (7)

ahol Yx  az elérhető maxim ális hozam (kg/kg), 
k  a jellem ző kinetikai param éter (1/s).

N em  egynem ű hatóanyagok  (pl. illóolaj és viaszos 
komponensek) kinyerésénél az extrakciós hozam  a kétféle 
anyag összegeként írható fel:

Y  =  F, J 1 -  ex p (—&,/)] +  y2 J 1  -  e x p ( - £ 2/)] (8)

ahol az 1 index a nem  illő, a 2 index pedig az illő kom po
nensek extrakciós m odell paramétereit jelöli.

Nagy m ennyiségű, egynem ű hatóanyagok (pl. zsíros 
olajok az olajos m agvakban) jelentős része a növény aprí
tásakor a részecskék felületére kerül. így, belső diffúziós 
gátlás nélkül, könnyen feloldódik az áramló oldószerben.
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Ezért az extrakciós sebesség a kivonás elején állandó. 
Az extraktort elhagyó oldószerben a hatóanyag-koncentrá
ció mindaddig állandó marad, amíg elegendő van belőle a 
szilárd szem csék külső felületén. Ez a koncentráció a töltet 
szerkezetétől és az oldószer tartózkodási idejétől függ. 
Elegendően nagy tartózkodási idő esetén elérheti a telítési 
(az adott nyom áshoz és hőm érséklethez tartozó egyensú
lyi) értéket. A z extrakciós hozam a következő m odellel ír
ható le:

Y =  b X  ha X < Y „ / b

Y = Ya + YJ  1-exp
b

ha

(9)

X > Y J b  (10)

ahol X a fajlagos oldószer-felhasználás 
(kg C 0 2/kg szárazanyag),
b az olaj oldhatósága az adott áramlási sebességnél 
(állandó nyom ás- és hőm érsékletértéknél)
(kg olaj/kg C 0 2),
Ya a szilárd anyag felületén lévő (szabad) olaj 
(kg/kg),
Yb a szilárd vázanyag belsejében lévő olaj (kg/kg), 
k'  kinetikai paraméter (kg szárazanyag/s/(kg C 0 2/s)).

A szuperkritikus extrakciós mérések

A félüzemi extraktor szakaszos működésű, m axim um  500 
bar nyom áson és 120 °C-on üzemeltethető, 5 liter térfoga
tú, saválló acélból készült tartály (2. ábra). Szuperkritikus 
o ldószerként szén-d iox ido t használunk, ami fo lyékony 
halm azállapotban, 60-65 bar nyom áson, a kereskedelm i 
forgalomban lévő palackokban áll a rendelkezésünkre.

Az aprítás nélkül, illetve a m egadott aprítási foknak 
m egfelelően előkészített száríto tt növényt (d rogot) az 
extraktor henger alakú töltettartó betétcsövébe helyezzük, 
amelynek két végét szűrővászon és fém szűrőlapok határol
ják. (Az extraktorból kijutó szilárd részecskék a szűk csö
vekben dugulást idézhetnek elő). Az extrakcióhoz az oldó
szertároló tartályt a C 0 2 
palackokból feltöltjük, 
innen hűtött vezetéken 
keresztül egy szivattyú 
szállítja a folyékony ol
dószert a hőcserélőbe 
majd az extraktorba, ahol 
az a szilárd anyagon át
áram olva az extraktor- 
ban beállított nyomás- és 
hő m érsék le t-p a ram é te
rek mellett kioldja a kí
vánt komponenseket.

Az extraktor után lé
két szeparátorral

ve az első szeparátorban (SZ-1) kiválnak a kevésbé oldha
tó komponensek (zsíros olaj, viasz, színezék), míg az illő 
anyagok továbbra is oldatban m aradnak. A m ásodik szepa
rátor (SZ-2) hőm érsékletén és nyom ásán az oldószer nem 
képes a kivont anyagokat oldatban tartani, így ezek kivál
nak, és az oldószer m ellőlük m aradék nélkül eltávozik.

A második szeparátor után a szén-dioxidot egy gázórán 
keresztül a szabadba engedjük. Az extraktor és a szepará
torok köpenyét term osztáljuk, így biztosítva az állandó hő
mérsékletet. A z extraktor és első szeparátor nyom ását nyo
m ásszabályozó ta rtja  a referenc iatérben  beá llíto tt 
nyomásnak m egfelelő értéken, a m ásodik szeparátor nyo
m ását a leengedő szeleppel szabályozzuk.

A szivattyú elé kapcsolt áram lásm érő méri az oldószer 
töm egáram át, hőm érsékletét, sűrűségét, és az összes át- 
áramlott oldószertöm eget. (Az átáram lott oldószer m eny- 
nyisége mérhető a gázórával, valam int a teli és az üres pa
lackok töm egének különbségével is).

Az extrakció befe jezéseko r a készüléket nyom ás
mentesítjük, az extraktort és a szeparátorokat kiürítjük.

A mérés kivitelezése:
1. a drog extraktorba töltése;
2. az extraktor lezárása és nyom ás alá helyezése;
3. a nyom ásszabályozókon és term osztátokon a m egfe

lelő nyom ás- és hőm érsékletértékek beállítása;
4. az extrakciós nyom ás és hőm érséklet elérése után a 

C 0 2 betáplálás (az extrakció) elindítása;
5. a gázóra indulásától szám ítva bizonyos időközön

ként (kezdetben 10, m ajd 15 percenként) az extraktor 
és szeparátorok, valam int a palack nyom ásának fel
jegyzése (a hőm érsékleti adatokat ugyanilyen idő
közönként szám ítógép gyűjti);

6. az extrakció során a szeparátorokból bizonyos idő
közönként m intákat veszünk. A z indítástól szám ított 
30 perc m úlva a szeparáto rokat szétszereljük , az 
extraktok töm egét m egm érjük és m intát veszünk. 
A szeparátor szétszedésére a drog kim erülése miatt 
egyre ritkábban van szükség (óránként, m ajd végül a 
palack kiürülésekor).

vo
frakcionált szeparálás 
valósítható meg. A nyo
m ást a két szeparátorban 
lépcsőzetesen csökkent- 2. ábra. A félüzemi szuperkritikus extraktor folyamatvázlata
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Eredmények és értékelés

A görög zsályát (Salvia triloba  L.) 300 bar nyomáson és 
40 °C hőmérsékleten extraháltuk. A term ékeket két, sorba 
kötött szeparátorban gyűjtöttük. Az extrakciós hozamokat 
(g extrakt/100 g száraz drog) ábrázoltuk az idő függvényé
ben (3. ábra). Az első szeparátorban leváló anyag mennyi
ségét az ebben a szeparátorban alkalm azott nyomás és hő
m érséklet határozza meg.

A kísérleti adatok jó l leírhatók a (8) modell egyenlettel. 
A m ásodik  szeparátorban leválaszto tt olaj m ennyisége 
(2,2 g/100 g száraz drog) és összetétele hasonló volt a víz- 
gőz-desztillációval előállított illóolajéhoz (1,98 m l/100 g 
száraz drog). M indkét olajos term ék fő komponensei az 
1,8-cineol (33,1% , 38,9% ), kám for (8,1% , 8,4%), a-terpi- 
neol (3,7% , 4,9%), a -p inén  (4,3%, 5,9%) és P-pinén vol
tak (a zárójelben az első érték az extrahált olajra, a m áso
dik a desztillált illóolajra vonatkozik) [10].

Hozam

I d ő  (m in)

3. ábra. A görög zsálya extrakciója szén-dioxiddal (300 bar, 
40°C): + első szeparátor hozama (paraméterek: 90 bar, 

30-35°C), x második szeparátor hozama (paraméterek: 20 bar, 
20-25°C), о az összhozam, a (8) egyenlettel számított értékek

Hozam (%)

4. ábra. A kukoricacsíra extrakciója különböző etil-alkohol tar
talmú szén-dioxiddal (paraméterek: 300 bar, 42°C), a (9, 10) 

egyenletekkel számolt értékek

A kukoricacsíra (Zea mays L.) 50% körüli zsíros olajat 
tartalmaz. Jelentősen csökkenthető a fajlagos oldószer-fel
használás, ha a szén-dioxidhoz kisegítő oldószert (etil-al
koholt) adunk (4. ábra). 10% alkoholtartalom esetén a faj
lagos oldószer-felhasználás az egy tized részére csökkent.

mkl

A z extrakciós görbékre az (9, 10) egyenletek jó l illeszthe
tők. Az olaj hozam a és zsírsavösszetétele megegyezett a 
hexánnal extrahált olaj m ennyiségével és összetételével. 
A z alkohol-szén-dioxid keverék o ldószer használatának 
m ásik eredménye, hogy a foszfolipidek oldhatósága jelen
tősen megnőtt. A tiszta C 0 2-val nyert 100 g olajban 0,026 
g foszfolipid volt, 10% etil-alkohol tartalm ú C 0 2-nál ez 
0,756 g/100 g olaj értékre növekedett [11].
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ÖSSZEFOGLALÁS

Simándi Béla- Sawinsky János: Félüzemi szuperkritikus 
extrakciós mérések
Munkánkban az értékes növényi anyagok laboratóriumi méretű 
extrakcióját és frakcionálását mutatjuk be. Röviden ismertetjük a 
szuperkritikus extrakció elméleti alapjait. A szilárd töltetből való 
anyagátadás leírására egyszerű sebességi kifejezéseket haszná
lunk. A laboratóriumi kísérleteket egy 5 liter extraktor térfogatú 
készülékkel végezzük. Bemutatjuk, hogy a görög zsályakivonat 
két, sorba kötött szeparátorban illóolajban dús és viaszos termé
kekre frakcionálható. Az etil-alkohol és szén-dioxid oldószer- 
eleggyel végzett extrakciónál az entrainer koncentráció hatását az 
extrakció sebességére a kukoricacsíra extrakcióján szemléltetjük.

[Magy. Kém. Lapja, 58, 11 (2003)]

SUMM ARY

B. Simándi -  J. Sawinsky: Supercritical Fluid Extraction in a 
Pilot Scale Unit
The pilot scale extraction and fractionation of the valuable com
ponents from plant materials is demonstrated. Relevant back
ground theory of supercritical fluid extraction (SFE) is briefly 
given. The mass transfer is discussed using simplified rate 
expressions for the extraction of components from a solid bed. An 
equipment with 5 L extractor vessel volume for carrying out lab
oratory tests is described. Fractionation of the Greek sage extract 
into essential oil rich and waxy fractions by using two separators 
in series is demonstrated. The effect of the amount of ethyl alco
hol entrainer on the extraction rates is presented by SFE of com 
germ with carbon dioxide -  ethyl alcohol mixture.
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Magyar vonatkozású kémia- és vegyipar-történeti évfordulók
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5 éve

1998. január 1-jétől a veszprémi székhelyű Műszaki Kémiai Ku
tató Intézet, amely korábban a Magyar Tudományos Akadémia 
kutatóintézeti hálózatához tartozott a Pannon Agrártudományi 
Egyetem szervezetéhez csatlakozott. Feladataik a műveleti, 
eljárástechnikai kutatások mellett biomémöki, élelmiszer-ipari és 
mezőgazdasági anyagfeldolgozási kutatásokkal bővültek.

1998. február 6-án a Tiszai Vegyi Kombinát Rt. a vegyipari 
nagyvállalatok között elsőként nyerte el környezetközpontú irá
nyítási rendszerével az ISO 14001 nemzetközi szabványnak 
megfelelő környezetvédelmi eredményeit igazoló tanúsítványt.

1998 tavaszán megkezdődött az Erdőkémia Rt. felszámolása. 
A termelőtevékenységet 5 vállalatba privatizálták.

1998. június 4-én nagytisztaságú szén-dioxid-előállító üze
met avattak a Vas megyei Ölbő községben. A MÓL Rt. és a Mess- 
er Griesheim GmbH közös vállalata évi 40 kt nagy tisztaságú 
cseppfolyós szén-dioxidot állít elő.

1998. június 8-án avatták a győri ipari parkba telepített új mű
anyagüzemet. A Hanna Wilson Polimer Feldolgozó Kft. mester
keveréket állít elő. Induláskor az alapanyag Belgiumból érkezett, 
de megkezdték a tárgyalásokat magyar beszállítókkal is.

1998. jún. 18-án a TVK Rt.-nél modem csomagolóanyag
gyártósorokat helyeztek üzembe. Az élelmiszeriparban (Castfol 
fóliacsalád) és az egészségügyben használt (Hygifol) fóliákat tér
ségünkben egyedül a TVK gyártja.

1998. október 2-án avatták fel a BorsodChem Rt. ipari park
jában létesült 40 kt/év kapacitású 37%-os formaldehidet és 35 
kt/év kapacitású karbamid-formaldehid gyantát gyártó üzemeket. 
A BorsodChem Rt. és a Krems Chemie AG. 1997. február 17-én 
többségi BorsodChem Rt. tulajdonnal alapította meg a BC-KC 
Formaiin Kft.-t, a formalinüzem létesítésére és üzemeltetésére. 
Ezzel egyidejűleg az alapítók döntöttek egy formaldehid alapú 
gyantát előállító, 100%-ban Krems Chemie AG. tulajdonú üzem 
(KC Magyar Gyanta Kft.) létrehozásáról.

1998. december 15-én jegyezték be a BC-Erőmű Kft. vegyes
vállalatot. A BorsodChem Rt., az ÉMÁSZ Rt. és a MÓL Rt. dön
töttek korábban a vegyesvállalat alapításáról, amelynek az a célja, 
hogy a BorsodChem területén hő- és villamos energiát termelő ipa
ri erőművet létesítsen és üzemeltessen a BC energiaigényének gaz
daságos kielégítésére.

1998-ban a Nitroil Rt. az amerikai Huntsman Chemical Cor
poration tulajdonába került.

1998. július 3-án hunyt el Szántay Balázs, a BME címzetes 
egyetemi tanára, a vegyipari gépészmérnökképzés kiemelkedő 
személyisége, a Magyar Kémikusok Lapja szerkesztőbizottságá
nak tagja. „Vegyipari készülékek szerkesztése” című könyve

* Magyar Vegyészeti Múzeum, Várpalota

nemcsak itthon, hanem a környező országokban is széles körben 
alkalmazott munkája. Jelentős szerepe volt a vegyipari gépek, ké
szülékek és szerkezeti anyagok hazai és nemzetközi szabványai
nak kidolgozásában.

1998. augusztus 
15-én hunyt el Polinsz- 
ky Károly oki. ve
gyészmérnök, az MTA 
rendes tagja, egyetemi 
tanár, mérnökhallga
tók ezreinek oktatója, 
a Veszprémi Egyetem 
alapítója, a Budapesti 
Műszaki Egyetem és a 
Veszprémi Egyetem 
volt rektora, egykori 
oktatási miniszter, a 
Nehézvegyipari Kuta
tó Intézet és az MTA 
Műszaki Kémiai Inté
zet volt igazgatója, a 
Magyar Ásványolaj- és 
igazgatóhelyettese.

Tudományterülete a nehézvegyipar, elsősorban a szervetlen 
kémiai technológia és a technológia módszertana volt, emellett 
sokat munkálkodott a műszaki felsőoktatás pedagógiája szak
módszertana terén is. Művei közül kiemelkedő a Varga Józseffel 
írt háromrészes Kémiai technológia tankönyv. Számos alapvető 
vegyészmérnöki szakkönyv, illetve azok magyarra fordításának 
főszerkesztője. J. H. Perry: Vegyészmérnökök kézikönyve, O. A. 
Neumüller: Römpp Vegyészeti lexikon, Műszaki lexikon.

1998. szeptember 28-án hunyt el Bozzay József jogász, ve
gyészmérnök, a műszaki és jogtudományok doktora. Együttes 
műszaki és jogi végzettségét a KERMI-ben, majd a BME-n hasz
nosította. Több mint 20 találmány kidolgozásában volt része. 
Munkássága a kolloidkémia Teológiai vonatkozásaira és a gyógy
szerkémiai technológiákra terjedt ki.

1998. október 13-án hunyt el Matkovics Béla orvos, vegyész, 
egyetemi tanár, a szegedi József Attila Tudományegyetem Bioké
miai és Genetikai Csoportjának megalakítója. Kutatásai során 
szerves vegyületek mikrobiológiai átalakításával, szteroidok 
vizsgálatával, redoxrendszerekkel, oxidatív átalakulásokkal és 
ezek enzimeivel foglalkozott. Számos tanítványát, munkatársát 
indította el a tudományos pályán, megosztotta velük leginkább 
ígéretes kutatási eredményeit.

1998. november 17-én hunyt el Péchy László vegyészmérnök, 
a Veszprémi Egyetem Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszé
kének tanszékvezető professzora. Vegyészmérnöki oklevelét a Jó
zsef Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerezte 
meg 1939-ben. A Shell cég csepeli telepén dolgozott, majd a
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paraffingyár vezetője 
lett. 1950-ben vád
emelés nélkül a recski 
táborba internálták, 
ahol három évet töl
tött. Ezt követően a 
Vegyiműveket Terve
ző Vállalatnál kapott 
állást, majd a Veszpré
mi Egyetemre hívták 
oktatónak. 1960-1982 
között vezette az egye
tem Ásványolaj- és 
Széntechnológiai Tan
székét. A 60-as, 70-es 
években gyorsan fejlő
dő magyar kőolajipar 

vegyészmérnökeinek döntő többsége őt tekintette mesterének, 
akitől nemcsak alapos szakmai ismereteket, hanem szakmasze
retet, felelősségtudatot, emberséget is tanulhattak. Kutatási 
tevékenységét is meghatározták ipari kapcsolatai. Jelentős ered
ményeket ért el a metakrilát alapú viszkozitás- és viszkozitás- 
index-növelő adalékok kutatása, fejlesztése terén, valamint a 
szukcinimid típusú detergens — diszpergens adalékok kutatásának 
elindításával. Hosszú ideig vezette a Magyar Kémikusok Egyesü
lete oktatási bizottságát.

10 éve

1993. január 1-jétöl a BorsodChem Rt. Intermedier I. üzeme 
francia-magyar vegyesvállalatként működik. A Société Natio- 
nale des Poudres et Explosifs-sal létesített vállalathoz tartozik a 
foszgénüzem, a klórhangyasav-metilészter üzem, a variábilis 
foszgénező üzem, a Richter Gedeon Rt. Cavinton gyógyszeréhez 
szükséges triptamin intermedier előállítására szolgáló gyártósor.

1993 januárjában a MÓL Rt. almásfuzitői gyárában hordó
gyártó üzem kezdte meg működését.

1993. január 8-án adták át az első MÓL 2000 típusú töltőál
lomást a 6-os főútvonal Pécsről kivezető szakaszánál.

1993. április 6-án avatták fel az EGIS Gyógyszergyártó Rt. új 
Biológiai Kutatólaboratóriumát Mátyásfóldön a Bökényföldi 
úton. Itt helyezték el a Hatástani Főosztályt, a Farmakológiai-, 
Biokémiai és Toxikológiai Laboratóriumot.

1993. május 7-én a TVK Rt. és az ukrajnai kalusi Klórvinil 
Konszern magyar-ukrán vegyesvállalatot hozott létre: Euro- 
petrol Termelő és Kereskedelmi Kft. néven olefingyári termékek 
széleskörű feldolgozására és kereskedelmi forgalmazására.

1993 tavaszán döntés született metil-tercier-butiléter gyártó
üzem (MTBE) létesítésére a MÓL Rt. Dunai Finomítójában. 
A termék magas oktánszámú, oxigéntartalmú keverő kompo
nens, amely az ólomtartalom csökkentésével járó oktánszám- 
csökkenést ellensúlyozza és égésjavító tulajdonságú.

1993. június 4-én adták át a MÓL Rt. szanki gázdúsító üze
mét. A Szank-Tázlár térségében található közepes inerttartalmú 
(17-26 v% C 0 2) gázokat összegyűjtik, dúsítják. A szénhidrogé
nekben dús gázfázist távvezetékre adják energetikai hasznosítás
ra. A leválasztott szén-dioxidot kettő, erre alkalmas olajtelepbe 
sajtolják többlet-olajkihozatal céljából. A beruházás költsége 4,3 
Mrd Ft volt.

1993. október 15-én két környezetvédelmi beruházást adtak 
át a MÓL Rt. Dunai Finomítójában: a 2 000 köbméter/nap telje
sítményű szennyvíztisztítót, amely a kőolaj-feldolgozás során ke
letkezett vizet biológiai eljárással tisztítja meg a szennyeződések-

mkl

tői, valamint a véggázégetőt, amely a maleinsavanhidrid (MSA) 
gyártásakor visszamaradó szénhidrogéngázokat égeti el és a fel
szabaduló hőt hasznosítja.

1993. március 19-én hunyt el Almási Lajos vegyészmérnök, a 
magyar kémiai technológia egyik elismert művelője. Közel 70 
éven át foglalkozott kémiai technológiai kérdésekkel a szén hid- 
rogénezési kutatásoktól a műtrágyagyártásig. Tapasztalatairól 
idős korában is több érdekes közleményben számolt be (pl. MKL 
1991. május, MKL 1992. május).

15 éve

1988 februárjában Poláris Kft. néven magyar-osztrák ve
gyesvállalatot alapított Tatán a Kemobil Fa- és Vegyipari Kisszö
vetkezet és az osztrák Poláris cég. A vegyesvállalat háztartás-ve
gyipari cikkeket és kozmetikumokat gyárt.

1988 márciusában megkezdődött a TVK-ban a próbaüzem a 
második BOPP (biaxiálisan nyújtott és orientált polipropilén) fó
liát előállító üzemben.

1988 áprilisában próbagyártás kezdődött az Ajkai Timföld- 
gyár és Alumíniumkohó (Ajkai Alumíniumipari Kft.) új galli
umüzemében.

1988 májusában a TVK-ban megkezdték a 3. 
Polipropiléngyár építését. A 4 milliárdos beruházás berendezését 
az olasz Technimont cég szállította, a gyártási eljárást az ameri
kai-olasz HIMONT cég adta.

1988. június 17-én a Dunai Kőolajipari Vállalat (ma: MÓL 
Rt. Dunai Finomító) új, részvénytársasági formában működő ve
gyesvállalat létrehozásáról írt alá szerződést a világ egyik legje
lentősebb sztirolgyártó konszernjével, az olasz Montedison cso
porttal. A DUNASTYR Rt. 120 millió német márka beruházással 
évi 65 kt kapacitású polisztirolüzem megvalósítására vállalko
zott. Az üzem 1989-ben készült el.

1988. augusztus 5-én avatták fel Veszprémben az Anaconda 
Kozmetikai Gazdasági Társaság üzemét.

1988 augusztusában a Dunai Kőolajipari Vállalatnál terme
lésbe lépett a hidrogén-fluoridos alkilező üzem, amelyet világ
banki hitel felhasználásával építettek.

1998 augusztusában megkezdődött a technológiai szerelés a 
Dunai Kőolajipari Vállalat maleinsavanhidrid üzemében, ame
lyet világbanki hitelből korszerűsítettek.

1988. augusztus 16-án Budapesten a teljes gázhálózatot föld
gázra állították át.

1988 novemberében alakult meg a Pharmavit Gyógyszer- és 
Élelmiszer-ipari Rt. vitamintartalmú pezsgőtabletták előállításá
ra. 1994-ig négy országban vállalatot is alapított.

1988. január 7-én hunyt el Benedek Gyula, a Peremartoni 
Vegyipari Vállalat vezérigazgatója.

1988. október 18-án hunyt el Osztrovszky György vegyész
mérnök, akadémikus. 1948 után a Magyar Állami Szénbányák 
vezérigazgatója, 1953-55 között az MTA főtitkára, 1964—81 kö
zött az OMFB elnökhelyettese. Az alumíniumipar nemzetközi 
munkamegosztása és a termelés kooperációja kérdéseivel foglal
kozott, és nevéhez fűződik a Szovjet-Magyar Alumíniumegyez
mény megkötése.

1988. október 22-én hunyt el Hardy Gyula akadémikus, az 
MTA Kémiai Tudományok Osztályának elnöke, egyetemi tanár. 
Harminc éven át a Műanyagipari Kutatóintézet igazgatójaként te
vékenykedett. A magyar műanyagipari kutatás egyik megalapító
ja és kiemelkedő szervezője volt.

1988. október 31-én hunyt el Kisfaludy Lajos oki. vegyész
mérnök, gyógyszerkémikus, az MTA rendes tagja, a Richter Ge
deon Rt. kutatóprofesszora, a BME egyetemi tanára.
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1988. november 29-én hunyt el Kempler Kurt gyógy- 
szerkémiatörténet-kutató, a Pest Megyei Gyógyszertári Központ 
főgyógyszerésze.

20 éve

1983. január 7-én 780 millió Ft értékű beruházás eredményeként 
új bauxitbányát helyeztek üzembe Kincsesbányán.

1983. április 1-jén avatták fel a Nitrokémia Ipartelepek új 
monoklór-ecetsav üzemét.

1983 májusában a Dunai Kőolajipari Vállalat, a Péti Nitro
génművek, a Magyar Szénhidrogén-ipari Kutató-Fejlesztő Inté
zet és a Nitrokémia Ipartelepek létrehozták a NITROIL Vegyipa
ri Termelő-Fejlesztő Közös Vállalatot (ma: Huntsman Corp. 
Hungary).

1983. október 25-én kezdődött meg a Tiszai Vegyi Kombinát 
polipropilén II. gyárának üzemeltetése 40 kt/év névleges kapaci
tással, a Sumitomo eljárásával.

1983-ban helyezték üzembe a TVK Sumitomo berendezéssel 
működő hulladékégetőjét.

1983. november 3-án avatták fel a Paksi Atomerőmű első, 440 
megawatt teljesítményű reaktorblokkját.

1983. május 19-én hunyt el Preisich Miklós vegyészmérnök, 
a Magyar Kémikusok Egyesületének főtitkára, (1952-től ha
láláig) a Federation of European Chemical Societies titkára. 
A Vegyterv főmérnökeként, a Vegyipari Tröszt vezérigazgató-he
lyetteseként, majd a Magyar Vegyipari Egyesülés elnökhelyette
seként dolgozott. Szakirodalmi munkássága igen jelentős volt a 
magyar vegyész- és vegyészmérnök társadalom számára. A szer
kesztésében megjelent „Vegyészek zsebkönyve” a vegyészmér
nöki munka hézagpótlóan fontos eszköze lett.

1983. június 3-án hunyt el Tettamanti A. Károly vegyészmér
nök, a Budapesti Műszaki Egyetem tanszékvezető egyetemi taná
ra. 1939-től mint műszaki vezető korszerűsítette az Alkaloida Ve
gyészeti Gyárat. Ezután a szlovákiai galgóci alkaloidagyár 
létesítésével és üzembe állításával bízták meg. 1955-től a Buda
pesti Műszaki Egyetem Vegyipari Műveletek és Gépek Tanszékét 
vezette. Tudományos munkássága során főként a folyadék-folya
dék extrakcióval, drogextrakcióval foglalkozott.

25 éve

1978. augusztus 16-án adták át Barcson a Kemikál Építőanyag- 
ipari Vállalat csaknem félmilliárd forint beruházással, évi 31,5 kt 
műanyag termék gyártására létesített műanyag-feldolgozó gyá
rát.

1978. szeptember 30-án kezdődött meg a termelés a Tiszai 
Vegyi Kombinát 40 kt/év kapacitású polipropilén I. gyárában.

1978. június 28-án hunyt el Koczka Károly vegyész, a Szege
di Tudományegyetem Szerves Kémiai Tanszékének docense. Fő 
kutatási területe az alkaloidok térszerkezetének vizsgálata volt.

1978. július 11-én hunyt el Braun Géza vegyészmérnök, 
egyetemi tanár. Zemplén Géza mellett volt adjunktus, később Ro- 
ckefeller-ösztöndíjasként dolgozott a chicagói egyetemen, majd 
egyetemi tanár lett a Harvard Egyetemen.

1978. augusztus 23-án hunyt el Szász Kálmán gyógyszerész, 
egyetemi docens. Az anyarozs és gyűszűvirág hatóanyagainak el
lenőrzésével foglalkozott. Nevéhez fűződik a télizöld meténgből 
(Vinca minor L.) készített Devincan és Cavinton. Budapesten és 
Szegeden az orvostudományi egyetemen először tartott „Gyógy
növények a gyógyszeriparban” címen ipari kollégiumot.

30 éve

1973. január l-jén hozták létre a Tiszai Kőolajipari Vállalatot a 
szomszédos vállalatok vegyipari alapanyaggal és Északkelet- 
Magyarország motorhajtóanyaggal való ellátására.

1973-ban indult meg a Magyar Viscosagyámál (jelenleg: 
Zoltek Rt.) a poli(akril-nitril)szálgyártás. Az első üzem kapacitá
sa 4 600 t volt. A PAN Il-t 1977-ben, a PAN Ill-at 1989-ben he
lyezték üzembe.

1973. március 5-én hunyt el Keresztes Mátyás vegyészmér
nök, Állami-díjas. A Péti Nitrogénművek műszaki igazgatója, 
majd a Borsodi Vegyi Kombinát és a Tiszai Vegyi Kombinát be
ruházásainak műszaki vezetője volt. A Magyar Vegyipari Egye
sülés elnökhelyetteseként is beruházások műszaki irányításával 
foglalkozott. Könyve: Nitrogénipar (Bp. 1955) a nitrogén-műtrá
gyagyártás egyik legteljesebb összefoglalása.

1973. március 31-én hunyt el Papp Szilárd vegyészmérnök. 
Az Országos Közegészségügyi Intézetben a vízügyi osztály ve
zetőjeként tevékenykedett. Főként vízanalitikával, víztechnoló
giával foglalkozott. Eljárást dolgozott ki csővezetékeknek ag
resszív vizek elleni védelmére. Foglalkozott felszíni vizek 
öntisztulásának kérdéseivel, a Balaton víztisztaságával.

1973. augusztus 2-án hunyt el Bereczky Endre vegyészmér
nök, egyetemi tanár. Csehszlovákiai és magyar cementgyárakban 
dolgozott, majd a Veszprémi Egyetem Szilikátkémiai Tanszé
kének tanszékvezető tanára lett. Az automatikus aknakemencék
ben végbemenő égési folyamatokkal, a klinker-visszavezetéses 
égetési módszerrel, a transz-portlandcement gyártásával foglal
kozott.

1973. november 8-án hunyt el Bácskai Gyula vegyész, c. 
egyetemi tanár. 1948-ban korróziókutató laboratóriumot szerve
zett a József Attila Tudományegyetemen, amely 1950-ben önálló 
osztályként személyi állományával és kísérleti felszerelésével a 
Nehézvegyipari Kutató Intézethez került. A NEVIKI Korróziós 
Osztályát több mint 20 éven át irányította és jelentősen továbbfej
lesztette. Tudományos munkásságának középpontjában a korró
zió jelenségének elméleti és gyakorlati vizsgálata, a korró
ziómegelőzés állt.

40 éve

1963. április 15-én kezdett üzemelni a Nitrokémia Ipartele
pek 8 kt/év klórt előállító klór-alkáli elektrolízis üzeme.

1963. július 1-jén egyesült a Borsodi Vegyi Kombinát és a 
Berentei Vegyiművek Borsodi Vegyi Kombinát néven, a jelenle
gi BorsodChem elődjeként.

1963júliusában helyezték üzembe a Tiszamenti Vegyiművek 
120 kt/év kapacitású kénsavgyárát.

1963 szeptemberében megkezdték a termelést a Borsodi Ve
gyi Kombinát (BorsodChem Rt.) 6 0001/év kapacitású PVC gyá
rában.

1963. szeptember 15-én hunyt el Moskovits Miklós vegyész
mérnök. Jelentős találmányokat dolgozott ki a szesz- és élesztő- 
gyártás területén. Szabadalmat kapott benzinmotorok alkoholtar
talmú üzemanyagának gyártására.

1963. szeptember 23-án hunyt el Blaskó György vegyészmér
nök. A Nitrokémia Ipartelepeken, majd az Alkaloida Vegyészeti 
Gyárban dolgozott. 1952-ben az Észak-magyarországi Vegyimű
vek főmérnökévé nevezték ki. Nagy eredményeket ért el a poliu- 
retán műanyagok gyártásában.

1963. december 5-én adta ki 69754/63. sz. alatt a Művelődés- 
ügyi Minisztérium a Nehézipari Minisztériummal egyetértésben 
a Magyar Vegyészeti Múzeum ideiglenes működési engedélyét.
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Ezt megelőzően már 1958-ban Szekér Gyula nehézipari minisz
terhelyettes utasítására megkezdték a vegyipari vállalatok törté
netének összeállítását, majd 1961-ben megkezdődött a múzeum 
létesítésének előkészítése is.

50 éve

1953. január 16-án alapították a Tiszapalkonya székhelyű Tiszai 
Vegyi Kombinátot.

1953. április 1-jén jött létre a Szilikátipari Központi Kutató és 
Tervező Intézet.

1953-ban alakult meg a Gyógyszeripari Ellátó és Szolgáltató 
Vállalat, a Gyógyszeralapanyag Készletező Vállalat (GYAK) 
jogutódja.

1953-ban kezdte meg kísérleti üzemelését á Váci út 117. sz. 
alatti 600 mVóra oxigénkapacitású Budapesti Oxigéngyár.

1953. március 6-án hunyt el Bodrossi Lajos tanügyi főtaná
csos, aki 1928-1942 között a középiskolai kémiai oktatás tanfel
ügyelője volt a budapesti tankerületben.

1953. március 15-én hunyt el Baskai (Brummer) Ernő ve
gyészmérnök, a Közgazdaság-tudományi Egyetem Kémiai Tech
nológiai Tanszékének professzora. Elsőként mutatott rá már 
1925-ben a gammasugarak atombontásra való alkalmasságára.

1953. július 11-én hunyt el Fári László vegyészmérnök. 1923 
és 1950 között a CHINOIN kutatómérnöke, majd üzemvezető fő
mérnöke volt. 1950-től haláláig a Forte kutatólaboratóriumát ve
zette. Jelentős szerepe volt a színes fotóanyagok hazai gyártásá
nak előkészítésében.

1953. október 29-én hunyt el Bodnár János vegyész, akadé
mikus, a debreceni egyetem Orvosi Vegytani Intézetének vezető
je. Növénybiológiai kutatásai jelentősek. Nyomelemek növé
nyekre gyakorolt hatásának vizsgálatával úttörő módon 
közelítette meg hazánkban a kémiai növényvédelem kérdéseit.

60 éve

1943. április 10-én kezdődött meg Nyergesújfalun a hazai visz
kóz műselyem gyártása.

1943-ban kezdett üzemelni Peremartonban a műbarnakő- 
üzem, a szárazelemekhez használt természetes bamakő pótlására. 
Napi 80 kg M n02-t állítottak elő úrkúti mangánércből.

1943-ban kapott Nobel-díjat Hevesy György az általa már ko
rábban felfedezett (1912-13) radioaktív-izotópos nyomjelzéses 
analitikai módszer alkalmazásáért.

1943. október 2-án hunyt el Schmid Rezső vegyészmérnök, a 
magyar spektroszkópiai kutatások egyik megteremtője. Munkás

ságának elismerését jelzi az Eötvös Loránd Fizikai Társulat által 
1950-ben alapított, róla elnevezett díj.

70 éve

1933-ban létesítették a jelenlegi Magyaróvári Timföld- és Műko- 
rundgyár timföldüzemét.

1933-ban a Hydroxigéngyár Rt. 19 db De Nóra cella felállítá
sával alkáli-klorid elektrolízis üzemet létesített. Ezzel sikerült a 
hazai cseppfolyós klór, marónátron, klórmész és hipoklorit szük
ségletének jelentős részét fedezni.

1933-ban rendelték el, hogy a Péti Nitrogénművek, Varga Jó
zse f műbenzin-előállító szabadalmának megvalósítására bama- 
szénhidrogénező kísérleti üzemet létesítsen.

1933. március 15-én hunyt el László (Löwy) Ede Dezső ve
gyészmérnök, műegyetemi tanár. Főként a borok kémiai elemzé
sével, a borhamisítások felismerésének kidolgozásával foglalko
zott.

75 éve

1928-ban a Krayer-féle festékgyár osztrák szabadalom alap
ján megkezdte a porfesték gyártását.

1928. november 29-én alapították meg Budapesten a Vulkán 
Oxigéngyár Rt.-t oxigén, nitrogén és egyéb ipari gázok előállítá
sához, továbbá az ehhez szükséges berendezések gyártásához. 
A részvénytársasághoz csatlakozott a párizsi L’Air Liquide cég 
is, amely a gyár telephelyét Miskolcon jelölte ki. A termelés fran
cia szabadalmak és gyártási tapasztalatok alapján az akkori leg
korszerűbb technológiával folyt.

1928. december 12-én hozták létre a Magyar Általános Gyu
faipari Rt.-t, amely a Svenska Tándstiks Aktié Bolegat stockhol
mi cég érdekeltsége volt.

1928-ban Hankóczy Jenő igazgató vezetésével Gabona- és 
Lisztkísérleti Állomás létesült. Hankóczy kiváló mezőgazdasági 
szakember volt, nevéhez fűződik pl. a farinométer feltalálása 
(1905). Ezzel a műszerrel a tészta, ill. a sikér nyújthatóságát meg 
lehet állapítani. Módszere és találmánya az egész világon elter
jedt. Az intézet a ‘60-as évekig működött, épületében ma a Me
zőgazdasági Minősítő Intézet Vetőmagminősítő Főosztálya dol
gozik (II. Kis Rókus u. 15/a).

1928-ban megindult az Állami Szikjavítási Akció a Földmű
velési Minisztérium Állandó Központi Talajjavító Bizottsága el
nökének, Sigmond Eleknek az irányításával. Célja: meszezéssel a 
sziktalajt termőfölddé átalakítani. A kedvezőtlen helyzet (gazda
sági válság) hátráltatta a munkát, amely 1933-ig tartott. Ezalatt 
kb. 30 000 kát. hold szikes területnek kb. 62%-át megjavították, 
keveset javult 28% és nem javult 10%.

1928. április 16-án hunyt el Telegdi-Róth Lajos geológus, a 
földtani térképezés szakértője. Jelentős eredményeket ért el a ma
gyarországi kőolaj- és kőszénkutatás terén is.

1928. július 14-én született Huszár Andor vegyészmérnök, a 
TVK vezérigazgatója. Gyógyszeripari és vegyipari üzemi tevé
kenysége után az Országos Tervhivatalban dolgozott, majd 
1964-ben a Tiszai Vegyi Kombináthoz került. Itt igazgatóhelyet
tes, igazgató, majd 1979 júliusától nyugdíjazásáig vezérigazgató. 
Tevékenysége szorosan összekapcsolódik a magyar petrolkémiai 
iparral, az olefinkémiai termékek előállításával, feldolgozásával, 
a hazai polietilén- és polipropilén-gyártás megvalósításával és to
vábbfejlesztésével. Jelentős szerepe volt abban, hogy a TVK-ban 
nemzetközi összehasonlításban is korszerű, gazdaságos termelé
si kapacitású üzemek jöttek létre.

1928. december 3-án hunyt el Farbaky István bányamérnök.
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a Selmecbányái Bányászati- és Erdészeti Akadémia tanára. Ta
nártársával, Schenek Istvánnal együtt nagy teljesítőképességű vi- 
lágítógáz-fejlesztő készüléket és akkumulátort (Schenek- 
Farbaky-féle akkumulátor) talált fel.

80 éve

1923-ban Hevesy György és D. Coster Koppenhágában új elemet 
fedezett fel, amelyet a város latin nevéről (Hafnia) neveztek el 
hafniumnak.

1923-ban kezdte meg a műszáltermelést a Magyaróvári Mű
selyem Rt. A Sárvári Műselyemgyár után ez volt hazánk második 
-  nitro eljárással dolgozó -  műselyemgyára.

1923-ban kezdte meg a Fémkereskedelmi Rt. az addig kül
földről behozott ólommínium rozsdavédő porfesték hazai gyártá
sát. Ugyanekkor indították meg a cink-klorid termelést is.

1923 második felében  a Hungária Műtrágya-, Kénsav- és 
Vegyipar Rt. Budapesten kontakt kénsavgyárat helyezett üzem
be. Az üzem 1930. július 5-én leégett. (Újabb üzemet 1948-ban 
létesítettek.)

1923. október 15-én a Pozsonyból száműzött Erzsébet Tudo
mányegyetem -  hároméves budapesti kényszertartózkodás után -  
Pécsett ünnepélyes megnyitóval megkezdte működését. A meg
nyitón Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatási miniszter mon
dott beszédet. A Pécsi Erzsébet Tudományegyetem orvosi-vegy
tani intézetét Zechmeister László, majd külföldre távozása (1940) 
után Cholnoky László professzor vezette.

1923. november 20-án kezdte meg a termelést a dinamitüzem 
a Peremartoni Ipari Robbanóanyag Rt.-nél.

1923. november 21-én hunyt el Hankó Vilmos kémikus, az 
MTA levelező tagja, a budapesti Főreáliskola tanára, majd igaz
gatója. Főként ásványvízelemzésekkel foglalkozott. Sokat tett a 
természettudományos, különösen a kémiai ismeretterjesztésért.

90 éve

1913-ban kezdte meg az angol Kodak cég Vácott a fotópapír
gyár építését.

1913-ban a Magyar Ruggyantaárugyár Rt. termékeként meg
jelent a piacon a TAURIL gumiabroncs, melynek piaci terjeszté
sére leányvállalatként Budapesten létrejött a Tauril Pneumatik 
Rt., Bécsben pedig a Tauril Pneumatik GmbH.

1913. október 18-án az Óbudai Gázgyár megkezdte a városi 
gázszolgáltatást. Ezzel csaknem egyidejűleg leállították a régi és 
már elavult budai és újpesti gázgyárakat.

1913-ban jelent meg Hevesy György és F. A. Paneth közlemé
nye: „Ólomszulfíd és ólomkromát oldhatósága” címen, amely a 
radioaktív nyomjelzés módszerének megszületését és közzététe
lét jelentette.

1913-ban alakult meg a Műegyetem Szerves Kémiai Tanszé
ke Zemplén Géza vezetésével.

1913-ban az Alka Vegyészeti Gyár a „CHINOIN Gyógyszer- 
és Vegyészeti Termékek Gyára” nevet vette fel. Ezzel egyidejű
leg növelte kutatómérnöki gárdáját és modernizálta laboratóriu
mát. így sikerült újabb saját készítményeket (Arsotonin, Strych- 
notonin és Novatropin) előállítani.

1913. március 11-én hunyt el Lengyel Béla kémikus egyetemi 
tanár, akadémikus. A Tudományegyetemen Than Károly asszisz
tenseként vett részt a tudományos kutatásban. 1868-ban Heidel- 
bergbe utazott Bunsen intézetébe, ahol már egy év múlva tanár
segéd lett, majd 1870-ben a bölcsészettudományi doktorátust is 
megszerezte. Hazatérése után magántanárrá képesítették, 
1872-ben rendkívüli tanárrá, 1877-ben pedig nyilvános rendes ta

nárrá nevezték ki, és ugyanebben az évben megbízták a II. sz. Ké
miai Intézet igazgatásával. Tudományos munkássága során fő
ként a szervetlen és analitikai kémia területén ért el jelentős ered
ményeket, de már a századforduló idején foglalkoztatták a 
radioaktivitás jelenségei is. Szervetlen kémiai munkái közül ki
emelkednek az alkálifóldfémek kémiájával kapcsolatos kutatá
sai. Analitikai munkája során számos hazai ásványvizünket ele
mezte meg. 1889-ben kiadott „Chemia” című műve hézagpótló 
volt a kémia hazai irodalmában.

100 éve

1903-ban fedeztek fel először Magyarországon bauxitot a Bihar 
megyei Jád-patak völgyében. Ennek kiaknázására még ugyaneb
ben az évben Mezey Ferenc és Tetétleni Ármin megalapította a 
Jádvölgyi Alumínium Bánya Társulatot.

1903-ban találta 
fel Zsigmondy Ri- 
chárd Nobel-díjas ve
gyészmérnök az ultra
mikroszkópot (fotó).

1903. június 18-án 
született Csajághy 
Gábor vegyészmér
nök, a Magyar Állami 
Földtani Intézet Ve
gyészeti Osztályának 
tudományos főmunka
társa. Elsősorban víz- 
és kőzetelemzésekkel 
foglalkozott. Bevezet
te a vizek rutinszerű 
analízisében a kelato- 
metriás módszereket, 

és kiemelkedő munkásságot fejtett ki a gyógyvizek vizsgálata te
rén is.

1903. július 18-án született Gerecs Árpád vegyészmérnök, 
akadémikus, a Szerves Vegyipari Kutató Intézet és a Gyógyszer- 
ipari Kutató Intézet igazgatója, a JATE Alkalmazott Kémiai Tan
székének, majd az ELTE Kémiai Technológiai Tanszékének ve
zetője. Zemplén Géza tanítványaként jelentős szerepe volt több 
fontos szénhidrát-kémiai probléma megoldásában. Jelentős sike
reket ért el a gyógyszergyártási eljárások kidolgozása terén. Tag
ja  volt az Állami- és Kossuth-díj bizottságának, elnöke az Okta
tási Minisztérium Szakbizottságának, alelnöke a Magyar 
Kémikusok Egyesületének. Szerepet vállalt a Magyar Vegyésze
ti Múzeum létrehozásában is, mint az ún. „Múzeumi Bizottság” 
elnöke.

1903. október 12-én született Müller Sándor vegyész, akadé
mikus a Veszprémi Egyetem Szerves Kémiai Tanszékének egye
temi tanára. Zemplén Géza munkatársaként szénhidrátok szerke
zetkutatásával, majd a dimerizáció kérdéseivel foglalkozott.

1903. december 28-án született Neumann János, a XX. szá
zad egyik legnagyobb matematikai zsenije, a számítógépek, 
programozási rendszerek kidolgozásának úttörője, aki vegyész
mérnök képzettséget is szerzett a zürichi egyetemen.

110 éve

1893-ban Marosújváron a közeli konyhasó-előfordulások kiak
názására Solvay-rendszerű szódagyárat építettek.

1893. június 11-én alakult meg a Bantlin-féle Vegyigyárak 
Rt., amely falepárló üzemeket létesített Magyarországon.
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1893. február 9-én született Bittera Gyula kémikus, a magyar 
illóolajipar megteremtője, az első hazai illóolajgyár igazgatója.

1893. szeptember 3-án született Schulek Elemér vegyész, 
akadémikus, az ELTE Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszé
kének professzora. A redoxi- és csapadékos indikátorok alkalma
zása terén tett megállapításai kiemelkedőek. Munkásságával 
megteremtette a korszerű gyógyszervizsgálat alapjait.

1893. szeptember 11-én hunyt el Pantocsek Leó Valentin or
vos, pirokémikus, a hazai fotokémia egyik úttörője. Üveggyártá
si kérdésekkel is foglalkozott. Nevéhez fűződik a hialotípia (üveg 
negatívval dolgozó nyomdai eljárás) és az irizáló üveg feltalálá
sa.

1893. szeptember 16-án született Szent-Györgyi Albert No- 
bel-díjas biokémikus. 1937-ben elnyerte az orvosi Nobel-díjat: „a 
biológiai égésfolyamatok terén tett felfedezéseiért, különösen a 
C-vitamin, valamint a fumársav-katalízis vonatkozásában”. 
1947-ben az Egyesült Államokban telepedett le. Itt a Massachus- 
sets állambeli Woods Hole izomkutató intézetének igazgatója, 
majd a Maryland államban lévő bethesdai rákkutató intézeti ala
pítvány tudományos igazgatója volt.

125 éve

1878-an Felsődernán (Bihar vármegye) hozták létre a Magyar 
Asphalt Rt.-t, amely a magyar aszfaltipar megteremtését jelentet
te.

1878-ban a párizsi világkiállításon Zsolnay Vilmos újszerű és 
művészi kerámiatermékeiért megkapta a kiállítás nagy aranyér
mét és a becsületrendet. Tárgyai, anyagukat tekintve, a porcelán 
és a fajansz között álltak.

1878. március 25-én született Quirin Leó Lipót vaskohómér
nök. Selmecbányán vaskohászatot tanult, Budapesten vegyész
mérnöki oklevelet is szerzett. Nevéhez fűződik az ózdi nagyol
vasztók továbbfejlesztése.

1878. május 16-án született Szily Pál orvos, a fizikai kémia és 
biokémia kutatója. Úttörő kutató és kísérleti munkát végzett a fi
zikai kémia területén. 1903-ban jelent meg alapvető közleménye: 
„Indicatorok alkalmazásáról állati folyadékok vegyhatásának 
meghatározására” címmel. Kísérleteivel új módszer, a kolorimet- 
riás pH-mérés alapját vetette meg. Felfedezte a mesterséges 
pufferoldatokat pontos pH-értékek beállítását.

120 éve

1883-ban alapították a pozsonyi és a kassai Vegykísérleti Állo
mást.

1883-ban nyitották meg Budapesten a Technológiai Iparmú
zeumot. Az évek során több épületben kapott helyet, 1921-ben 
egyesítették a Magy. Kir. Kísérleti és Anyagvizsg. Intézettel. 
Gyűjteménye a II. világháborúban elpusztult.

1883-ban alapították a Villamosszigetelő és a Műanyaggyár 
jogelődjét, az Első Magyar Kábelgyárat.

1883-ban Schenek István és Farbaki István a Selmecbányái 
Bányászati Akadémia tanárai közvilágításra is alkalmas akkumu
látort készítettek.

1883-ban helyezték üzembe első legnagyobb kőolajfi
nomítóink egyikét, a Fiumei Kőolajfinomítót.

1883. szeptember l-jén született Gsell János vegyész a Posta 
Kísérleti Állomás Vegyészeti Osztályának vezetője. Magyaror
szágon elsőként foglalkozott kondenzációs műanyagok gyártásá
val és úttörő munkát fejlett ki a szerves gyökcsoportok mennyi
ségi meghatározásánál is.

1883. október 
26-án született Zemp
lén Géza egyetemi ta
nár, akadémikus. 
Szénhidrátok és enzi
mek kutatásával fog
lalkozott. Jelentős sze
repe volt szerves 
vegyiparunk kialakítá
sában. Munkásságá
nak fő eredményei a 
cukoracetátok nátri- 
umetilátos szappano- 
sítása, új cukorlebontó 
módszer kidolgozása, 
oligoszacharidok és 
glükozidok szintézise 
higanyacetátos mód
szerrel, több fontos 

glükozid szerkezetének felderítése, szintézise. Mint egyetemi ok
tatójelentős érdemeket szerzett, a legtöbb vezető magyar szerves 
kémikus tanítványai sorából került ki.

mkl

175 éve

1828. április 19-én született Zsolnay Vilmos az „Első Pécsi 
Czement, Chamotte és Tűzbiztos Agyagáruk Gyára” létesítője, 
amelyből munkássága révén a nevét viselő világhírű pécsi Zsol- 
nay-porcelángyár kifejlődött. Az 1890-es évek elején Wartha 
Vince műegyetemi tanárral megalkották az „eozin” nevű fémfé
nyű mázat és annak változatait. Az eozin sikerét az 1900. évi pá
rizsi világkiállítás hozta meg. Egyre szebb és finomabb terméke
it 32 hazai és nemzetközi kiállításon mutatta be.

225 éve

1778. március 23-án született Meissner Pál a bécsi Polytech
nikum magyar származású kémiatanára. Az intézet hallgatója 
volt Irinyi János is, akiben éppen az ő egyik előadása alatt fogal
mazódott meg a gyufa tökéletesítésének gondolata.

Sjemée... Seattle... Sietnie...

A Bayer eladja gyógyszer divízióját

A Bayer, az Aspirin felfedezője meg akar szabadulni a fejfájást 
okozó gyógyszer üzletágtól. Problémái 2001 augusztusában kez
dődtek, amikor addigi üzletileg legsikeresebb gyógyszerét, a vér 
koleszterin szintjét csökkentő Lipobay/Baycol-t több mint 100 
ember halálát okozó mellékhatásai miatt ki kellett vonnia. A kivo
nás és más termékek forgalomcsökkenése (Cipro, Adalat) 
2002-ben már 1 MrdUSD-t meghaladó bevételkiesését okozott a 
társaságnak, és ráadásul több ezer ember kártérítési igényét is ke
zelnie kell a bíróságokon. 2002 tavaszán a társaság még csak ki
sebbségi partnereket keresett más gyógyszergyártók soraiban, 
2002. november közepén azonban Werner Wenning, a társaság új 
elnöke jelezte, hogy már nem tartanak igényt többségi tulajdonra 
egy lehetséges partnerségben. A Bayer ma a világ 16. legnagyobb 
gyógyszergyártója, gyógyszereladása 5 MrdUSD, összes forgal
ma 2001-ben megközelítette a 26 MrdUSD-t. Gyógyszer divízió
jának lehetséges vevői között említik a GlaxoSmithKline-t, a 
Roche Holding-t, a Merck-et és a Bristol-Myers Squibb-et. (For
rás: European Chemical News, 18-24 November 2002, p. 7) R.L.
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Justus von Liebig, a sokoldalú kémikus születésének 
200 éves évfordulója elé

_________VÁM OS ÉVA*
W ILHELM  LEWICKI**

Bevezetés

Közlem ényünkben a kém ia egy nagy ném et tudósának em 
lékét kívánjuk felidézni, aki rendkívüli sokoldalúságával 
szám os területen m aradandót alkotott. Justus von Liebig  
(Darm stadt, 1803. május 16 .-M ü n ch e n , 1873. április 18.) 
születésének 200. évfordulóját 2003-ban fogja ünnepelni a 
világ, de főleg Európa. A nagy kém ikus lángelme munkás
ságával összeurópai kiállítás fogja megism ertetni a közön
séget, m ely vándorú jára a m üncheni Deutsches M useum- 
ból fog indulni. Sok európai ország ad kutatási 
eredm ényeket ehhez a kiállításhoz. M agyarországot Liebig  
m agyarországi kapcsolatainak feltárásán kívül arra kérték, 
hogy a cikkünk címében foglalt tém át dolgozza fel. Liebig  
több m in t fél évszázados pályafu tása  alatt a kém iának 
csaknem  m inden ágával foglalkozott: a tükrök ezüst-fon- 
cso rozásá tó l kezdve a szerves kém ián  át az agro- és 
élelm iszer-kém iáig. M unkásságát m ég cím szavak alakjá
ban sem  lehetne felsorolni a rendelkezésre álló terjedelem 
keretein belül, ezért abból olyat ragadtunk ki, ami 1/ hoz
zájárult egy korszerűtlen, ham is, de a korabeli kém ia leg
nagyobb tekintélyű tudósai és tudós-iskolái által köröm 
szakad táig  védett felfogás m egdöntéséhez, ill. 2/ 
vitathatatlanul szerves vegyületek és reakciók felfedezését 
jelentette.

A sokoldalú tudós

Justus von L iebig  a ném et vegyészeknek ahhoz a nem zedé
kéhez tartozott, amely hazáját a korszak vezető kémiai ha
talm ává tette. Tehetsége kibontakoztatásához a korszellem 
is hozzájárult. Ösztöndíjjal Franciaországban volt alkalma 
tanu ln i, többek között olyan nagyságoknál, m int Gay- 
Lussac. M ár 21 évesen m eghívják rendkívüli egyetemi ta
nárként a Giesseni Egyetemre, ahol forradalm asítja a ké
m iaoktatást, kísérletes előadásokat tartva, és bevezetve a 
hallgatók számára a laboratóriumi gyakorlatot.

M ár korán kapcsolatot tart fenn a kém ia szempontjából 
fon tos állam ok (Franciaország, A nglia , Svédország, 
O roszország) tudósaival és tudom ányos társaságaival. 
K önyveket ír, folyóiratokat szerkeszt, élénken részt vesz a 
ném et és a nyugat-európai kém iai közéletben.

L iebig  életének további fontos állomásai: 1852-ben a 
kém ia nyilvános rendes tanárává nevezik  ki a Ludwig- 
M axim ilians Egyetemre M ünchenbe, ahol új kémiai labo

* Országos Műszaki Múzeum, Budapest
** Epandage-Vinasse-Ausbringungs GmbH Ludwigshafen und Internationaler 

Freundeskreis zur Geschichte der Chemie, der Pharmazie, der Agricultur, der 
Technologie und des Handels.

ratórium  és előadóterem  épül számára. 1859-ben m egvá
lasztják  a B a jo r Tudom ányos A kadém ia elnökévé. 
1867-ben a párizsi világkiállításon a Bajor K irályság dele
gációját vezeti. 1870-ben létrehozza a Liebig-alapitványt a 
m ezőgazdaság fejlesztésére [1].

Szám os közéleti szerepvállalása m ellett L iebig  talált 
időt és alkalm at a gondos és alapos kisérletezésre, és az 
eredm ényekből új és helyes következtetések levonására. 
M indm áig talán legfontosabb eredm ényének tartják és is
koláinkban is tanítják ún. „m inim um -törvényét”, amelyet 
1840-ben m egjelent „M ezőgazdasági kém ia” című, világ
szerte nagy feltűnést keltő és számos kiadást m egért köny
vében 6 tézisben fejtett ki: 1. „A földm űvelés alapelveként 
fel kell tételezni, hogy a talajnak teljes m értékben vissza 
kell kapnia azt, am it kivettek b e lő le ... H ogy ez a visszajut
tatás m ilyen form ában történik, szerves trágya, avagy ha
m u vagy csontok alakjában, ez valószínűleg m eglehetősen 
közöm bös.” 1 2. „Valamely term őföld hozam át az a táp
anyag korlátozza, amely a növények szükségletéhez képest 
a minimumon van.,,2 3. „Szántóföldjeink term ékenységét 
állandó állapo tban  tarthatjuk , ha veszteségüket évente 
m indig pótoljuk, a term ékenység fokozása, a föld hozam á
nak növelése azonban csak akkor lehetséges, ha többet 
adunk vissza, m int am ennyit elvonunk tőle. 4. „...m inden  
országnak el kell szegényednie, ha a népesség a városok
ban felhalm ozódó anyagcsereterm ékeket haszontalanul 
veszendőbe menni hagyja.”3 5. Ez a tézis azt m ondja ki, 
hogy a trágyázásnak anyagi hasznot kell hajtania.4 6. „A 
forrás, am elyből a nitrogén folyam atosan a talajba és a nö
vényekbe kerül, az atm oszféra” [2].

Liebig és a szeszes erjedés

Liebignek  egy olyan területen ju to tt osztályrészéül szem
beszállni az „életerő” (a „vis vitális ”)  elm életével, amelyet 
m ind elm életben, m ind a gyakorlatban igen jó l ismert, ez 
pedig a szeszes erjedés, ill. az etil-alkohol előállítása volt. 
A bban az időben széles körben volt elterjedt az a nézet, 
am elyet m ég Louis Pasteur, a nagy francia tudós is képvi
selt, hogy a szeszes erjedést, legyen annak nyersanyaga 
maláta, búza vagy egyéb, csakis élő és szaporodó élesztő
sejtek képesek előidézni. „Kémiai levelei” közül a 21 .-ben

1 Ezzel Liebig ellentmondott az addig uralkodó humusz-elméletnek, amely szerint a 
növények szerves tápanyagokkal táplálkoznak.

2 Ez a tulajdonképpeni minimum-törvény.
3 Liebig tehát már a XIX. században felismerte a jelentőségében általánosan csak a 

XX. század második felében felismert újrahasznosítás („recycl ing") jelentőségét.
4 „Azoknak a pénzérméknek a számát, amelyeket egy gazda egy mázsa trágyára ki

ad, azon a hasznon méri le, amelyet ez a kiadás hoz neki, a trágya árának megfe
lelő arányban kell állnia a hozamokkal, a nagyobb hozamnyeredékeknek fedezni
ük kell a kiadásokat, és bizonyos haszonnak is kell maradnia."
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Liebig  a legélesebben támadja ezt a nézetet, számszerűen 
igazolható példákra tám aszkodva [3]. „A legkülönösebb az 
erjedés jelenségei közö tt... abban áll, hogy a kész, kifejlett 
élesztősejtek okozzák a tiszta nádcukor szőlőcukorrá ala
kítását és annak bom lását egy térfogatrész szénsavvá és 
egy térfogatrész alkoholgőzzé, és hogy a cukor elemei 
ezekben a term ékekben minden veszteség nélkül m egtalál
hatók ... a sejtképződés vitális céljára való mindennem ű 
kim utatható anyagfelhasználás nélkül; ha az erjedést kivál
tó tulajdonság az élesztősejtek fejlődésétől, növekedésétől 
és szaporodásától függene, a tiszta cukoroldatban, am ely
b ő l... a  sejttartalom  előállításához szükséges nitrogéntar
talm ú anyag hiányzik, ez [a tulajdonság] nem tudna erje
dést előidézni” [4]. „A tapasztalat azt mutatja, hogy ebben 
az esetben az élesztősejtek nem azért idézik elő az erjedést, 
m ert szaporodnak, hanem nitrogéntartalm ú sejttartalm uk 
változása következtében, am ely tartalom  am m óniára és 
m ás term ékekre bom lik, tehát bom lás következtében, 
am ely éppen ellentéte egy szerves képződési folyam at
n a k ...” [5]. A  jó l ismert egyenlet (1) szerint:

C6H 12°6 = 2C2H 5OH + 2 C 0 2 (1)
szőlőcukor —3 etanol + szén-dioxid

L iebig  m ég azt is felismerte, hogy a cukorból kiinduló 
alkoholképződés kémiai reakcióiért az élesztő „nitrogén- 
tartalm ú sejttartalm a”, tehát az enzim ek, vagy ahogyan ak
koriban nevezték ezeket, ferm entek felelősek. Hogy ezek
nek az anyagoknak a katalizátorterm észetét nem  ismerte 
fel teljességében, nem  csoda, hiszen az enzim ek az akkor 
m ár jó l ism ert szervetlen katalizátorokkal ellentétben sok
kal kevésbé állandóak.

L iebig  a „m ikroszkóposok”-nak, ahogyan a m ikrobio
lógusokat nevezte, különösen azt vetette a szemére, hogy 
elvesznek a részletekben és ezért nem  tudják szem előtt 
tartan i az általánost [6]. A kkoriban m ég a legnagyobb 
klasszikusoknak tartott vegyészek is, akik közé Liebig  ta
nára, Gay-Lussac is tartozott, csak nagyon kevéssé ism er
ték az enzim eket, akár állati, akár növényi eredetűek vol
tak. L ényegében  csak az általuk  e lő idézett kém iai 
á ta laku lásokat tarto tták  szám on. így  pl. m egfigyelték, 
hogy különféle egyszerű vagy összetett cukrok kimosott 
borjúgyom orral érintkezve, tejsavvá alakulnak. Az ezzel 
fog lalkozó  cikkhez írt részletes láb jegyzetében  L iebig  
ugyan felismeri, hogy az addigi ism eretek nem  elégsége
sek az em lített folyam atok m agyarázatára, de nem  vonja le 
azt a következtetést, hogy itt enzim katalizálta reakciókról 
lehet szó [7]. Tény viszont az is, hogy ném ely még ma is 
ism ert nevű kém ikus (M itscherlichről volt szó) az erjedés
sel kapcsolatban egészen vad elképzelésekre ragadtatta 
magát, am elyeket Liebig  maró gúnnyal állított pellengérre, 
m int pl. „A z éles eszű kutató ugyanis ahhoz a nézethez ju 
tott el, hogy burgonyával pálinkam ám orba eheti magát az 
em ber” [8].

M int szerves kémikus és rendszerező gondolkodású tu
dós, Liebig  megkísérelte az erjedés, rothadás és korhadás 
jelenségeit közös okokra visszavezetni. Eközben azonban 
figyelm en kívül hagyta az ilyen folyam atokban többnyire

részt vevő m ikrobák enzimeinek tevékenységét és ezáltal 
-  a tudom ány mai állása szerint -  ném ely téves következ
tetésre ju to tt [9-11]. Kollégái kritikáira, akiknek a témát 
érintő értekezéseit bemutatta, részletesen válaszolt, azzal a 
végkövetkeztetéssel, mely szerint „ ...eg y  elm élettő l... azt 
kívánni, hogy m inden addig m egm agyarázhatatlant m eg
m agyarázzon, ez a követelmény m eghaladná a m éltányos
ság határait. A z em ulzin hatása az am igdalinra, a borjú
gyom oré az alvadt fehérjére és a cukorra, a diasztázé a 
kem ényítőre idetartozik [12]. Ebből a m ondatból kitűnik, 
hogy Liebig  ezeknek az enzimeknek, illetőleg enzim tartal
m ú anyagoknak  a hatásm ódjában a közöset felism erte 
vagy m egsejtette, azonban, mivel ezek akkor m ég nem  áll
tak rendelkezésre tisztított alakban, nem  tudta közelebbről 
megm agyarázni.

L iebig  azonban nem csak elméleti em ber volt, hanem  
nagyon is gyakorlati gondolkodású. Ezt m utatja számos ta
lálmánya, am elyek között talán a ma is nevét viselő húski
vonat a legism ertebb [13]. Az erjedés kérdésében is szem 
előtt tartotta a gyakorlati szem pontokat. így  esett, hogy 
egy -  az akkori viszonyokhoz képest korszerű és célszerű
en berendezett -  hesseni borlepárló üzem  felszerelését, er
jedésvezetését és a lepárlás módját m inden részletében le
írt és ottani tapasztalatait leközölve, azokat más borlepárló 
üzem eknek átvételre ajánlotta [14].

Liebig, a szerves kémikus

Liebiget a legsokoldalúbb tudósok egyikének tekinthetjük. 
Elsősorban azonban mégis szerves kém ikus volt. Ezen a 
területen fontos felfedezéseket tett, am elyek kísérletező 
kedvét és pontos megfigyelőképességét dicsérik. Ezek kö
zül a felfedezések közül, m int elöljáróban mondottuk, ket
tővel szeretnénk itt foglalkozni. M indkettő a szeszes erje
dés főterm ékéből, az etil-alkoholból vezethető le.

A klóról és a kloroform fe lfedezése

L iebig  m ár 1831-32-ben is behatóan foglalkozott a klór 
hatásával az etanolra. Erre vonatkozó m unkájának rövid 
m egfogalm azásában  a következő eredm ényeket közli: 
„1/ Ha klórgázt vezetünk forró abszolút alkoholon keresz
tül addig, m íg m ár nem képződik sósav, az alkohol végül 
fehér kristályos töm eggé szilárdul(II). 2 / Ezek a kristályok 
egy különös, víztartalm ú testből állnak, am elyet egyelőre 
M orálnak nevezek (klór és alkohol). 3 / A tiszta klorál klór
ból, szénből és oxigénből áll, cseppfolyós, nehezebb a víz
nél, am elyben oldható. 4/ A klorál vízzel két vegyületet al
kot, am elyek közül az egyik kristályosítható, a m ásik pedig 
fehér, vízben nem oldható por. 5/ Vizes lúgok hatására a 
klorál egy új klórozott szénvegyületté és hangyasavvá ala
kul. 6/ Az új klórozott szénvegyület alkoholnak klórmész- 
szel végzett desztillációja útján is előállítható. 7/ A kkor is 
képződik, ha klórm ész hat acetonra” [15]. A kísérleti úton 
nyert eredm ényeknek ez a leírása olyan rövid és tömör, 
hogy a XXI. század kémikusa sem tudná különbül össze
foglalni egy poszter előadásban. M utatja szerzőjének m o
dem  gondolkodásm ódját és egyúttal azt a m eggyőződését
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is, hogy a felsorolt tények semmiben sincsenek bizonyíté
kok híjában.5

C2H 5OH + Cl2 CC ljC H O  (2)
etanol + klór -> klorál

Arra, hogy a reakció több lépésben m egy végbe, és hogy az 
első lépésben acetaldehid keletkezik, Liebig  nem  tért ki. 
Igaz, hogy az acetaldehidet akkor még nem fedezte fel.

K ét hosszabban megfogalmazott cikkében L ieb ig  azon
ban vitatni kényszerült m ások eredm ényeit és a nála szoká
sos alapossággal kellett indokolnia, m iért nem  sikerült m á
soknak, am i neki igen. C élja volt k im utatn i, „hogy az 
alkohol teljes bom lásakor a klór annak hidrogénjét levá
lasztja és ezt a hidrogént pótolja; klór, szén és oxigén új, 
sajátságos vegyülete keletkezik, am elyet, mivel nem  talá
lok célszerűbb nevet, egyelőre klóréinak nevezek” [16]. 
M int tudjuk, a név bevált és az anesztetikum ot m ég ma is 
így hívják. A  klorál előállítására L iebig  különleges készü
léket használt. M iután a vegyület előállításának pontos 
m enetét, a m űveletek meglehetősen hosszadalm as láncola
tát ism erteti, az új anyag tulajdonságainak és reakcióinak 
leírása következik. Ezeknek a reakcióknak a során Liebig  
ism ét új vegyületet talált, az ugyancsak az anesztézisben 
használt kloroformot. Ezt klóréiból mésztejjel, kálium -hid- 
roxiddal és baritvízzel (tehát lúgos közegben) való desztil- 
lációval nyerte (3)6. Ahhoz, hogy tisztán és vízm entesen 
legyen előállítható, az anyagot először vízzel kell kirázni, 
m ajd a fölös víz eltávolítása után kénsavval desztillálni. 
Liebig  más előállitási módokat is ismertet, m ajd m eghatá
rozza a tulajdonságokat és a vegyület elemi összetételét 
[17, 18].

CC ljC H O  + KOH = CC ljH  + HCOOK (3) 
klorál + kálium -hidroxid—> kloroform  + hangyasav sója

A z acetaldehid felfedezése

Liebignek  egy további jelentős felfedezése, az acetaldehi- 
dé, 1835-ből származik. Ezt a felfedezést Liebig  (és a vi
lág) a tudós különleges m egfigyelőképességének és pontos 
kísérletező munkam ódszerének köszönhette. Egy kortárs 
kém ikus, D öbereiner  ugyanis egy általa  felfedezett új, 
cseppfolyós vegyületet írt le, am elyet kénsav, m angán- 
hiperoxid és alkohol desztillációjakor nyert, platina je len 
létében. Leírása szerint az anyag kálium -hidroxiddal m ele
g ítve sárga vagy barna, gyantaszerű  testté változott, 
am elyet a koncentrált kénsav pillanatok alatt elszenesitett. 
M iután Liebig  -  a kor szokása szerint -  D öbereiner kísér
letét m egism ételte, azt találta, hogy az ism ertetett vegyület 
két, nem  azonos illékonyságú anyagból áll, „am elyek kö
zül az egyik, az illékonyabb, kálilúggal azonnal a sárga 
gyantát képezte, a másik viszont ugyanezen körülm ények

5 (2) alatt nem reakcióegyenletet adtunk meg, csak képleteket, mert a reakció ace- 
taldehiden és annak különböző klórozott származékain keresztül megy végbe, míg 
végül az utolsó lépésben klorál keletkezik. Karrer, P.: Lehrbuch dér organischen 
Chemie. Georg Thieme Verlag, Leipzig, 8. Aufl. (1942), 268.

6 A klorál lúgos közegben kloroformra és hangyasavra bomlik. Karrer, P.: i.m.
194.

között csak levegő vagy oxigén jelenlétében bám ult meg 
és vezetett a szóban forgó reakcióterm ékhez” [19, 20]. Is
mét L iebig  volt az, aki a vegyületnek nevet adott: acetál- 
nak  nevezte el. A z acetál felfedezője, tehát D öbereiner  
szerint az általa „oxigénéter”-nek nevezett vegyület am 
m óniagázzal fehér kristályos vegyületet alkot. L ieb ig  
azonban ezt a tulajdonságot csak a két általa észlelt vegyü
let közül az illékonyabb esetében tudta m egfigyelni. To
vábbá m egállapította, hogy ez a tulajdonság „egy eddig is
m eretlen, rendkívül illékony anyaghoz ta rtozik .” Ez az 
anyag is tő le kapta nevét: aldehidnek  nevezte (alcohol 
dehydrogenatus-ból). További kísérletei és analízisei, am e
lyek az új vegyület tulajdonságait voltak hivatva tisztázni, 
egyértelm űvé tették, hogy itt az etil-alkohol egy oxidációs 
lépcsőjéről van szó, tehát a vegyület etil-aldehid. C sodál
kozással tö lthet el bennünket, hogy abban a két közle
m ényben, am elyben Liebig  behatóan foglalkozik ezzel az 
új vegyülettel, egy szóval sem említi, hogy ez a szeszes 
erjedésnél m ellékterm ékként keletkezik, és azt a szesz fi
nom ításakor az előpárlatban különítik  el az alkohol fő
term éktől. Egyébként Liebig  kénytelen volt a szakiroda- 
lom  ny ilvánossága elő tt tisztázn i, hogy az acetál 
[CH3CH (O H )2] felfedezése ugyan D öbereiner érdem e, az 
aldehidet [CH jCH O ] viszont ő fedezte fel [21]. D öberei
ner ugyanis egy közlem ényében m indkét anyag felfedezé
sének érdem ét a m agáénak  óhajto tta tudni, és szerin te  
L iebig  csak ezek analízisét végezte volna el.

Összefoglaló értékelés

Liebig  teljes életm űvére term észetesen nem  következtet
hetünk az elm ondott néhány töredékből, de m unkam ód
szerébe, aprólékos m egfigyeléseibe, logikájába bepillan
tást nyerhettünk általuk. Többet tudhatunk meg, ha a róla 
irt életrajzot vagy valam elyik nagyobb m űvét elolvassuk, 
am elyek közül a „D ie Chem ie in ihrer A nw endung a u f  
A gricultur und Physiologie” K ádár Imre  szerkesztésében 
és kiadásában m agyarul is rendelkezésre áll [22]. N agyon 
érdekesek Liebig  eredeti közleményei, am elyekből össze
állításunkat is m erítettük, és am elyekből m egism erhetjük 
kérlelhetetlen logikájú, néha kegyetlenül gúnyos vitaszel
lemét. Ú gy hisszük, nem  érdektelen m egism erni a XIX. 
század nagy külföldi vegyész egyéniségeit, m ert náluk szá
m os későbbi m agyar tudós végezte tanu lm ányait hosz- 
szabb-rövidebb ideig, és így ők közvetve hozzájám ltak a 
XIX. század m ásodik felében és a huszadik század első fe
lében nálunk bekövetkezett tudom ányos fellendüléséhez.
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ÖSSZEFOGLALÁS

Vámos Éva -  Wilhelm Lewicki\: Justus von Liebig, a sokoldalú 
kémikus születésének 200 éves évfordulója elé
A nagy német kémikus, Justus von Liebig (1803-1873) néhány 
fontos felfedezését idézi fel a közlemény. Az egyik a szeszes er
jedéssel foglalkozik, és harcol az akkor széles körben elterjedt el
mélet ellen, amely szerint az ilyen folyamatok végbemenéséhez 
valamilyen „életerő” szükséges. Egy másik nagy eredmény a 
klorál érzéstelenítő felfedezése, amely etanolból keletkezik kló
rozással. Ebből a vegyületbő! Liebig kálium-hidroxiddal kloro
formot állított elő. A harmadik eredmény az acetaldehid felfede
zése komponensként egy elegyben, amelyről azt hitték, egyedül 
acetált tartalmaz. Mindezek a vegyületek Liebigtől kapták nevü
ket.

[Magy. Kém. Lapja, 58  21 (2003)] 

SUMM ARY

E. Vámos - |W. Lewicki\: Looking forward to the Bicentenary 
of the Birth of the Versatile Scientist Justus von Liebig
Some of the most important achievements of the great German 
chemist Justus von Liebig (1803-1873) are recalled in the paper. 
One of them deals with alcohol fermentation and fights the then 
widespread theory, according to which a „vital force” is needed 
for accomplishing such processes. Another achievement was the 
discovery of the anaesthetic chloral formed from ethyl alcohol by 
chlorination. From this compound Liebig obtained chloroform by 
treatment with potassium hydroxide. The third achievement was 
the discovery of acetaldehyde as a component in a mixture 
thought to contain acetal only. All of these compounds obtained 
their names used till today from Liebig.

Bemutatjuk vállalatainkat

Labortechnika Egyesülés

A ’90-es évek közepén már felm erült a hazai labortechni
kai forgalm azó/gyártó cégek közül jónéhányban az össze
fogás gondolata, de m ég 2-3 évnek kellett eltelnie, hogy 
hosszas előkészítő m egbeszélések után 1998 májusában 
létrejöjjön a Labortechnika Egyesülés.

Á z E gyesülés elsődleges célként tűzte ki m aga elé, 
hogy a laboratórium i műszer, eszköz, berendezés és bútor 
forgalm azók (és gyártók) évente egyszer egy reprezentatív 
fórum on, professzionális körülm ények között be tudják 
m utatni term ékeiket illetve szolgáltatásaikat. Ugyanakkor 
szerettük volna e fórumot m egkülönböztetni az „általános” 
m űszaki je llegű  illetve vegyes profilú kiállításoktól abban 
is, hogy e kiállítás célcsoportját elsősorban vegyészek, ve
gyészm érnökök, és biokém ikusok alkossák, amelyre per
sze látogatóként a társterületek szakem bereit is szívesen 
látjuk.

A z élet igényeinek megfelelően a kiállítói kör kibővült 
a laborvegyszer és -gáz forgalmazók, az analitikai mérés
szolgáltatók, a laboratóriumi m űszer/berendezés szervize
lését végző cégek, a kémiai inform ációszolgáltatók részvé
telével is. Ú gy gondoljuk, hogy ez az a kiállítói kör, amely 
az e területen célirányosan érdeklődő szakem berek szám á
ra egy helyen, szinte teljes keresztm etszetet tud adni.

A fent em lített területeken hazánkban kb. 120-130 cég

mkl

tevékenykedik, akik nagyobbrészt külföldi cégek term éke
it illetve szolgáltatásait forgalmazzák. A hazai gyártócégek 
szám a sajnos igen kicsi. Az 1999 februárja óta éves rend
szerességgel m egrendezett Labortechnika Kiállítás 80-90 
kiállítót és kb. 3 000 látogatót vonz. Öröm m el látjuk a K ár
pát-m edence más országaiból érkező érdeklődőket, akik
nek száma egyértelm űen növekvő tendenciát mutat.

M ára a fenti kört jelentő -  egyszerűség kedvéért -  la
bortechnikai piacként m egnevezett gazdasági szegmens 
kialakultnak, kiforrottnak tekinthető, am elyben a globális 
cégek helyi leányvállalataitól a m agyar tulajdonosi körű 
nagyvállalatig és 1-2 fős specialista kisvállalkozásig m in
den m egtalálható. Az e körben tevékenykedő gazdasági 
vállalkozások kb. 40-50 M rd Ft árbevételt tudnak elérni, 
így a m agyar gazdaság egy nem elhanyagolható szegmen
sét alkotják. Ezekből is látható, hogy a Labortechnika 
Egyesülés kom oly feladatot tűzött ki maga elé, miközben 
m egpróbálja artikulálni e terület sajátos érdekeit is.

A legközelebbi Labortechnika K iállításra 2003. február 
25-28. között kerül sor a Budapesti V ásárközpont F pavi
lonjában. Regisztrált látogatók szám ára a belépés díjtalan.

Reméljük, hogy sok látogató tiszteli m eg jelenlétével a 
kiállítást.

Dr. M üller Tibor
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porlasztó és az oldatok vizsgálatára alkal
mas atomspektroszkópiás eljárás kifejlesz
tése, majd a lézeres mikroszínképes eljárás 
hazai bevezetése, a lézeres vizsgálatoknak 
archeológiái tárgyak, leletek azonosítására 
alkalmazható módszereinek, továbbá szi
lárd fém- és ötvözetminták kémiai homo
genitásának vizsgálatára alkalmas új 
eljárásnak kidolgozása. A lézeres mikro- 
színkép-vizsgálatok területén elért kiváló 
szakértői tevékenységére jellemző, hogy az 
UNIDO 1977-ben Argentínába küldte ki az 
ottani kutatások beindítása céljából.

Tudományos közleményeinek száma 
kb. kétszáz. A Török T. és Mika J. társszer
zőkkel írt: Emission Spectrochemical 
Analysis c. könyv (Hilger Ltd. 1978) MTA 
nívódíjban részesült, és 1983-ban orosz 
nyelven is megjelent. A British Museum 
felkérésére „Investigating Coins by a 
Laser-micro-spectral Analytical Method” 
címmel fejezetet írt a Metallurgy in Numis- 
matics című, Londonban 1998-ban megje
lent könyvben.

A roncsolásmentes mikroszínkép- 
elemzést a legkülönbözőbb archeológiái 
leletek (pl. az aquincumi római orgona) 
vizsgálatára, eredetének és korának megha

tározására hasznosította. Munkájának ered
ményeiről 1994 tavaszán Budapesten, nem
zetközi konferencián, majd a British Muse
um meghívására 1994 őszén, az Amerikai 
Régészeti Társaság meghívására 1996-ban 
New Yorkban, 1998-ban pedig a budapesti 
Nemzetközi Régészeti Konferencián tartott 
előadást.

A Vasipari Kutatóban, a hazai acél és 
vas etalonok előállításával kapcsolatos 
munkásságáért „Kiváló feltaláló” bronz fo
kozat kitüntetést kapott.

Tudományos fokozatait -  az állandóan 
személye fölött lebegő politikai nyomás 
miatt -  csak nagy késéssel nyerhette el 
(kandidátus 1974, tud. doktora 1989, c. 
egyetemi tanár 1989).

A Veszprémi Egyetemen eltöltött évei 
alatt magyar és angol nyelvű előadásaival 
intenzíven vett részt a vegyészmérnök-hall
gatók és szakmémökhallgatók oktatásában. 
Számos fiatal kutató egyetemi doktori disz- 
szertációs munkáját irányította. Iskolate
remtő képességét mutatja, hogy szinte vala
mennyi munkatársa -  akiknek pályáját 
elindította -  jelentős oktatói vagy kutatói 
érdemeket szerzett (Borszéki János, Méray 
László docensek Veszprémi Egyetem,

Domby András docens Szegedi Egyetem, 
Halmos Pál főmunkatárs stb.).

Számos könyvsorozat, nemzetközi fo
lyóirat szerkesztőbizottságának, a Nemzet
közi Etalon Bizottságnak, az MTA spekt- 
rokémiai munkabizottságának, a MTESZ 
egyesületek közül az MKE-nek és GTE- 
nek volt fáradhatatlan tagja, tisztségviselő
je. Öt évtizeden át részt vett valamennyi 
(hazai és nemzetközi) atomspektroszkópiai 
konferencián előadóként és/vagy szervező
ként.

Kitüntetései: GTE egyesületi érem 
1978; Munkaérdemrend ezüst fokozat 
1981; Pattantyús-díj 1988 (GTE); Török T.- 
díj 2000 (MKE).

Kora ifjúságától kezdve minden mun
káját a szerénység és önzetlenség, mások 
segítése és a közösség szolgálata jellemez
te. Kiváló nyelvtudásával (német, francia, 
orosz, angol) nagyon sok közösségnek és 
munkatársnak volt segítségére.

A pasaréti református egyház presbitere 
-  kényszermegszakítással -  1945 óta. 
1953-ban nősült. 3 gyermeke és 8 unokája 
van.

Inczédy János

A FECS Oktatási Divízió (DivCEd) 2002. évi ülése
University o f  K eele (UK), 2002. szeptember 8.

Az ülésen a következő országok kémikus 
egyesületei képviseltették magukat: Ang
lia, Cseh Köztársaság, Finnország, Fran
ciaország, Görögország, Írország, Lengyel- 
ország, Magyarország, Németország és 
Olaszország.

Az ülés szokásos bevezető aktusa után 
(üdvözlés, napirendi pontok rögzítése, tag
egyesületek névsorának és a delegátusok 
címének ellenőrzése) a divízió 23 napiren
di ponttal foglalkozott, ezek közül kieme
lem azokat, amelyek a hazai kémiatanári 
szakmai közösség számára a legfontosabb 
információkat tartalmazzák.

1) A DivCEd új elnököt választott Prof. 
Peter Childs személyében (University of 
Limerick, Limerick, Ireland, e-mail: 
peter.childs@ul.ieL

2) A DivCEd honlapja egyre bővülő 
terjedelemmel és információval továbbra is 
elérhető a következő címen: www.chem- 
soc.org/networks/enc/fecs/fecschem e- 
du.htm

3) Az ECTN (European Chemical The- 
matic Network/Európai Kémiai Tematikus 
Hálózat) szervezet egyre növekvő tevé
kenységi körben, különböző munkacso
portokban dolgozik az egységes európai 
kémiaoktatás alapkövetelményeinek és 
törzsanyagának harmonizálásán. A szerve
zet havonta elektronikus hírlevéllel jelent
kezik, a szeptemberi szám címe:

http://www.EChemTest.net/ectnnews/n 
ews2002/ECTN NLV03N09 Sen2002

4) A kémiaoktatás európai, angol nyel
vű folyóirata elektronikus formában rend
szeresen megjelenik és előfizetési díj nél
kül hozzáférhető:

http://www.uoi.gr/conf sem/cerapie
5) A University Chemistry Education 

című, a Királyi Kémiai Társulat (Anglia) 
gondozásában megjelenő folyóirat újabban 
elektronikus formában is hozzáférhető elő-

fizetési díj nélkül. A folyóirat elérhetősége: 
www.rsc.org/uchemed

6) A soron következő európai kémiaok
tatási konferenciát (7th ECRICE) 2004. 
szeptember 1-5. között rendezik Ljub- 
janában.

7) A divízió azzal a kéréssel fordul a 
2006. évi, budapesti összeurópai kémikus
konferencia szervezőbizottságához, hogy a 
konferencia programjában jelentőségének 
megfelelő időt és lehetőséget biztosítson a 
kémiaoktatás módszertanával foglalkozó 
előadásoknak. A divízió egy plenáris elő
adásra jelent be igényt.

Szepes László

Fiatal Európai Vegyészek konferencia
(Heidelberg, 2002. szeptem ber 31-október 2.)

A „The 2002 Younger European Chemists’ 
Conference” elnevezésű konferenciát az 
egy évvel korábban Londonban elindított 
rendezvény mintájára az Európai Unió tá
mogatásával Dr. Eric Wharton vezetésével 
a Német Kémikusok Egyesületének Hei- 
delbergi Ifjúsági Szakosztálya szervezte 
meg. Céljuk az volt, hogy a kémia legkü
lönbözőbb területein dolgozó, tanulmánya
ik különböző fokozatain álló fiatal vegyé
szek megismerjék egymást és egymás 
munkáját. A résztvevők posztereikkel ver
senyeztek az Európa-díj elnyeréséért. Né
hány poszter rövid előadás formájában is 
bemutatásra került.

A plenáris előadásokat a Nobel-díjas Sir

Harry Kroto és Jean-Maria Lehn profesz- 
szorok tartották magas színvonalon, kitűnő 
formában. A BASF ludwigshafeni telephe
lyén tett látogatás során Európa egyik leg
nagyobb vegyipari komplexumát ismerhet
tük meg. A Viley-VCH a kémiai publikálás 
kulisszatitkaiba engedett bepillantani wein- 
heimi központjában. Magyarországról 
nyolc fiatal hallgató és kutató vett részt a 
konferencián, mely szakmai és kutatói kap
csolatok felvétele szempontjából egyaránt 
hasznosnak bizonyult. Nagy megtisztelte
tésnek éreztük, hogy a szervezők néhány év 
múlva Magyarországon szándékoznak 
megtartani a találkozót.

Marthy Katalin
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Vállalati hírek

Egis Rt.

Új, fordított-ozmózis technológiára épülő 
vízkezelő rendszert telepítettek a cégnél. 
A beérkező vizet a membránon keresztül 
préselve sótalanítják. Az eddigi meszes 
majd ioncserés eljárás sokkal nagyobb mé
retű berendezéseket és több hulladékot 
eredményezett.

Nagy értékű szerver számítógépet aján
dékozott az Egis Lacta a körmendi dr. 
Batthyány-Strattmann László kórháznak. 
A gép segítségével fogják a kórházban a 
SAP integrált gazdaságirányítási rendszert 
bevezetni.

Új exportkészáru- és csomagolóanyag
raktárt építenek a Bökényföldi úti telepen. 
Ezzel a kapacitás négy és félszeresére nö
vekszik.

Magyar Olaj- és Gázipari Rt.

Csillag István gazdasági miniszter a 
magyar-orosz vegyes bizottság 2002. no
vember 5-i ülését követően közölte: Ma
gyarország nem ellenzi az orosz befektetők 
megjelenését a hazai olajiparban. A tárgya
lásokon megállapodtak az Adria- és Barát
ság-kőolajvezetékek összekötéséről, és elvi 
megegyezés született az orosz államadós
ság év végéig történő rendezéséről is. 
Leonyid Rejman orosz hírközlési és infor
matikai miniszter elmondta: a magyar kor
mány kész támogatni az orosz befektetése
ket. Mégpedig konkrétan az olaj- és gázipar 
területén, illetve egyes petrolkémiai válla
latok esetében is. A tárgyalások során szó 
esett a Jukosz és a Mól fokozott együttmű
ködéséről is.

A BIZEKON orosz hírügynökség és a 
RUSSIAN OIL & GAS REPORT a fenti 
tárgyalást úgy irta meg, hogy mig két évvel 
ezelőtt a SZIBUR nyert részesedést a TVK- 
ban és a BorsodChemben, most a LUKOIL 
tűnik úgy, hogy megnyeri a csatát a magyar 
részesedésekben. A LUKOIL petrokémiai 
leányvállalata, a LUKOIL-Neftehim 1,04 
millió tonna etilént-propilént-butánt gyárt 
évente. Másik leányvállalata, a LUKOR 
közös az ukrán Orianaval, amely a TVK- 
nak 1970 óta partnere az etilénszállításban 
csővezetéken.

Hernádi Zsolt elnök november 25-én 
jelentette be, hogy a Mól Rt. megállapodott 
a Slovbena és Slovintegra társaságokkal ar
ról, hogy megveszi a Slovnaftban levő, 
együttesen 31,6%-os részvénypakettjüket 
85 MUSD készpénzért és 9,99%-nyi Mól 
részvénycsomagért. Ezzel a Mól részesedé

mkl

se a Slovnaftban 67,8%-ra növekszik, ami 
minősített többséget biztosít a Mól számá
ra. Az ügyletet a versenyhivataloknak még 
jóvá kell hagyniuk.

A Mól vezetése ugyancsak november 
25-én ismertette a társaság új, a 2003-2005. 
évekre szóló stratégiáját. Ennek főbb ele
mei a hatékonyságnövelés (ezen belül a 
Mól anyavállalatnál megvalósítandó 2 500 
fős, 33%-os létszámcsökkentés, és az el
avult TVK PP üzemek bezárása), a növeke
dés (ideértve például a kőolajtermelés meg
duplázását 2005-re, 200 új töltőállomás 
létesítését a régióban, és a PP gyártás fej
lesztését a Slovnaftnál), a képességek kiak
názása (pl. regionálisan optimalizált üzleti 
modell alkalmazása), valamint a kockázat- 
kezelés (inch a 40%-os eladósodottsági ha
tár fenntartása). Időközben a Slovnaft kiad
ta a PP gyár megrendelést a Linde AG 
részére, az új, 255 kt/év kapacitású üzem 27 
hónapos átfutási idővel épül meg 100 
MUSD-ért.

BorsodChem Rt.

A BC-csoport 2002. szeptember végéig 
8,818 milliárd forint nettó nyereséget ért el, 
ami 46,4 százalékkal magasabb az előző év 
azonos időszakának eredményénél. A gyors- 
jelentés szerint a csoport háromnegyed éves 
árbevétele 92,23 milliárd forint volt, ami 
csak 3,5 százalékkal haladja meg az előző 
évi értéket. Az eredményjavulást a tavaly 
indult TDI-üzletág, illetve a gazdaságosabb 
PVC-por termelése okozta. A konszolidált 
jelentés szerint az üzemi nyereség 39,9 szá
zalékkal, 9,344 milliárd forintra nőtt 2002. 
január-szeptember között.

Ünnepélyes keretek között írták alá 
2002 novemberében a BorsodChem Rt. ré
szére szervezett, 100 millió EUR összegű, 
7 éves lejáratú szindikált hitelszerződését. 
A biztosítatlan szindikált hitel az Általános 
Értékforgalmi Bank, a CIB Bank, az ING 
Bank és az OTP Bank szervezésében jött 
létre, az ügyletben ezenkívül 4 magyaror
szági bank vesz részt. Kovács F. László ve
zérigazgató a hitel felhasználásáról szólva 
elmondta: a VCM projekt beruházási költ
ségeit és a meglévő MDI üzem kapacitásá
nak bővítését kívánják finanszírozni. A ve
zérigazgató szerint a társaság üzemi 
eredménye év végéig elérheti a 12 milliárd 
forintot, és a profit szempontjából a TVK- 
akvizíciót követő év után 2002 lehet a BC 
legjobb éve.

Észak-magyarországi Vegyiművek 
Rt.

Magyar, román, osztrák és angol Green- 
peace aktivisták zárták le saját testükkel a 
sajóbábonyi Észak-magyarországi Vegyi
művek (ÉMV) bejáratát november 7-én 
reggel. Az akció kezdetén megjelentek a 
rendőrök is a helyszínen, a környezetvédő 
aktivisták tárgyalásokat kezdtek az üzem 
vezetőjével. Kalovits Judit, a Greenpeace 
magyarországi irodájának szóvivője 
elmondta: mintegy húsz aktivistájukkal azt 
akarják elérni, hogy az ÉMV azonnal szün
tesse meg az Európai Unió országaiban 
betiltott, az emberre mérgező anyagok és 
klórtartalmú vegyszerek gyártását. 
A Greenpeace szóvivője úgy nyilatkozott, 
hogy vizsgálataik szerint a New York-i 
székhelyű TRI csoporthoz tartozó ÉMV- 
ből mérgező anyagok kerülnek a Bábony- 
patakba. A mérések szerint a triazin típusú 
herbicideknek (Terbutrin, Prometrin) a pa
takban talált mennyisége literenként 6 (lg. 
A Greenpeace idén júniusban már végre
hajtott egy hasonló akciót, amikor is három 
hónap haladékot adott a cégnek a vízszeny- 
nyezés felszámolására és a mérgező anya
gok gyártásának beszüntetésére. Zakar Fe
renc, az ÉMV humánpolitikai igazgatója 
elmondta, hogy cégüknél nem gyártanak az 
európai országokban és az Amerikai Egye
sült Államokban tiltott vegyi anyagokat. 
Szavai szerint ez már csak azért is lehetet
len, mert termékeik 98 százalékát az USA- 
ban és Európában értékesítik.

Az ÉVM egyébként a patakban talált 
herbicideket sem nem gyártja, sem nem 
importálja. A Vituki Rt. felszíni vizek és 
iszapok vizsgálatára akkreditált intézete, a 
Vízminőség-védelmi Intézet Központi Kör
nyezetanalitikai Laboratóriuma által vizs
gált mintákról kiderült, hogy azok szennye
zőanyag-tartalma jelentősen alatta marad a 
megengedett határértékeknek. A Bábony- 
patak szénhidrogéntartalma már a patak 
ÉMV előtti szakaszán is mérhető, tehát nem 
a cég területéről került a vízbe.

Az alábbi összefoglalás egy OKI jelen
tés része: A környezetben előforduló ter
mészetidegen vegyi anyagok közül a nö
vényvédelemben használt szintetikus 
vegyületek toxicitása nagyon különböző. 
A WHO ivóvízre vonatkozó javasolt határ
értékei ennek megfelelően szintén nagyon 
különbözőek. Az Európai Unió viszont -  
ettől eltérően -  egységes és igen szigorú ha
tárértéket ad meg az ivóvízben megenged
hető peszticidtartalomra (0,1 pg/L; kivéve 
néhány szert, ahol még szigorúbb a határér
ték). Ezt a határértéket gazdaságpolitikai 
döntés alapján állapították meg, de az EU- 
országokban be kell tartani akkor is, ha leg-
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többjük toxikológiailag indokolatlanul szi
gorú.

Pannonplast Rt.

Kedvezőtlenül alakultak idén a piaci folya
matok a Pannonplast számára, s a társaság 
vezetése által a harmadik negyedévre várt 
élénkülés sem következett be eddig. A ke
reslet növelésére tett lépések ellenére a cég 
valamennyi üzleti területén visszaesés kö
vetkezett be, az igények mindenütt alacso
nyabbak, mint azt a menedzsment az előze
tes tervek alapján számította.

A májusi közgyűlésen közzétett számok
35.5 milliárd forintos forgalom mellett elért
1.5 milliárd forintos profitról szóltak, igaz 
már akkor is nyilvánvaló volt, a piaci folya
matoknak jelentősen változniuk kell, hogy 
teljesíthetőek legyenek a tervszámok.

A Pannonplast vezetősége azonban 
mostanra szembesült a fellendülés késleke
désével, így jelentősen csökkentette előre
jelzéseit. A vezetőség már csak 27-28 mil
liárd forintos, a tavalyinál 15 százalékkal 
alacsonyabb árbevétellel kalkulál az idei 
évre, s a társaság 1,7 milliárdos működési 
eredménye is csak egy sikeres negyedik ne
gyedév esetén lesz tartható. (Az utolsó há
rom hónap jellemzően erős a Pannonplast- 
nál, a megrendelések többsége ekkor 
érkezik.)

Az árbevétel alakulására döntő hatást 
gyakorolt a Pannon Aldra termékei iránti 
keresletcsökkenés -  ami végső soron ter
melésének leállításához vezetett -  a Dexter 
és a Pannunion reorganizációjával össze
függő termeléskiesés és a Moldin társasá
gok alacsonyabb bevétele, amely a monito
rok iránti igények csökkenésének, a 
videoalkatrész-gyártás leállításának és a 
HP-nyomtatók Távol-Keletre telepítésének 
következménye.

A társaság működési eredménye feltéte
lezve egy kedvezőbb negyedik negyedévet, 
várhatóan 1,7 milliárd forint lesz, az előző 
évi értéknél mintegy 20 százalékkal alacso
nyabb. Az elmaradást az árbevételcsökke
nés, a műanyag-alapanyagárak drasztikus 
növekedése, a növekvő árverseny és egyes 
multinacionális vállalatok igényének nagy
mértékű csökkenése okozza. A működési 
cash flow várhatóan 4,0 milliárd forint lesz, 
az előző évi értékkel közel azonos.

A társaság kamatkiadásai az előirány
zottnak megfelelően alakulnak, a működő 
tőke és a hitelállomány csökkentése érde
kében tett intézkedések hatása azonban 
csak a következő évi adatokban fog meg
mutatkozni. Jelentősen rontják a társaság

nem működéssel összefüggő eredményét a 
létszámcsökkenéssel járó felmondási -  
végkielégítési bérköltségek, továbbá a 
Dexter, a Pannunion és a Pannon Aldra ter
melésátcsoportosítással, illetve leállítással 
kapcsolatban felmerült költségek is.

A megváltozott piaci körülmények a 
társaság teljes tevékenységét átfogó költ
ségcsökkentő és működést racionalizáló in
tézkedéseket tettek szükségessé. A már 
végrehajtott és a folyamatban lévő intézke
dések -  elsősorban a jelentős létszámcsök
kentés -  főleg egyszeri, ez évben jelentke
ző negatív hatása eléri az 1,1 milliárd 
forintot. Ennek meghatározó része, több 
mint 600 millió forint, amely az Aldra ter
melőtevékenységének leállításával függ 
össze. A társaság adózás, előtti eredménye 
350-700 millió forint között várható, amit a 
társasági adó és a kisebbségi részesedés to
vább csökkent.

Michelin Hungária Kft.

Budapestre költözik a világ gumiabroncs
piacának vezetője, a Michelin közép- és ke
let-európai kereskedelmi központja. A lé
pés része a Michelin megújult európai 
stratégiájának -  mondta Szlaby Andrásáé, a 
Michelin Hungária Kft. kommunikációs 
igazgatója.

Az átszervezés során a kereskedelmi te
vékenységet két központi szervezethez 
koncentrálják. A nyugat-európai központ 
Angliában működik, míg az új központot 
Budapesten alakítják majd ki. Az igazgató 
szerint a lépés mindenképpen a hazai le
ányvállalat eddigi munkáját dicséri, és je 
lentősen megemeli a magyar cég árbevéte
lét is.

Trilak-Haering Kft.

A német Haering GmbH bejelentette: ha a 
TotalFinaElf megállapodik a SigmaKalon 
nevű festéküzletágának eladásáról az ame
rikai Bain Capital Inc. pénzügyi befektető 
társasággal, akkor elővásárlási jogával élve 
megveszi a magyar Trilak-Haering Kft.-t. 
A magyarországi festékpiacnak mintegy 
harmadát birtokló Trilakban a TotalFina- 
Elfnek 60 százalékos részesedése van, a 
Haering birtokolja a cég fennmaradó 40 
százalékát.

Dunaferr Rt.

A Dunaferr vezetősége a 2001-es 8,6 milli
árd után 2002-ben 14,2 milliárd forintos

veszteségre számít, amit legfeljebb 2,3 mil
liárd forinttal mérsékelhet néhány üzletrész 
vagy ingatlan eladása.

A cég vezetősége szerint jövőre 3 milli
árd forintos állami tőkeinjekció szükséges a 
vállalat túléléséhez, de az üzemek teljes 
korszerűsítése 60-100 milliárd forintba ke
rülne; ez csak stratégiai partner bevonásá
val lehetséges.

Két év alatt mintegy 2 500 munkahelyet 
érint a Dunaferr átszervezési stratégiája, 
melyet a társaság igazgatósága 2002. 
november elején fogadott el. Eszerint ösz- 
szevonnák a vállalatcsoporton belül az 
alaptevékenységet folytató cégeket és a ke
reskedőházat is, vagyis az anyacég keres
kedne termékeivel. Az alaptevékenységhez 
nem tartozó részlegeket kiszerveznék a 
Dunaferrből, ezek szolgáltatásait később 
piaci alapon vennék igénybe. Hónig Péter, 
a társaság elnök-vezérigazgatója az átszer
vezésektől többek között azt várja, hogy 
csökkennek a cégek közötti átutalások fi
nanszírozási és adóköltségei. A végleges 
szervezeti modell február végére készül el.

Értesülések szerint a társaság magá
nosítása iránt érdeklődik a kassai vasművet 
is birtokló US Steel, az indiai LNM és sváj
ci, orosz és ukrán cégek is.

Kutatás-fejlesztés

A kutatás-fejlesztésről és innovációról szó
ló törvényjavaslat benyújtását tervezi a cik
lus első felében az Oktatási Minisztérium -  
közölte Magyar Bálint a tudomány napja 
alkalmából az „Európai kutatási térség és 
Magyarország” címmel 2002 novemberé
ben Budapesten rendezett tanácskozáson. 
Az oktatási miniszter kifejtette: a törvény- 
javaslat kiterjedne többek között a kutatás- 
fejlesztési adókedvezményekre, támogatási 
formákra, a beruházások, illetve a kutatói 
mobilitás ösztönzésére. A tervek között 
szerepel a Nemzeti Kutatás-fejlesztési Alap 
létrehozása is. A tárca vezetője hozzátette: 
az alapszerű finanszírozás már régóta óhaja 
a szakmának. Siegler András kutatás-fej
lesztési helyettes államtitkár arról beszélt, 
hogy Magyarország jó  innovációs és alap- 
kutatási jellemzőkkel rendelkezik, de a 
hasznosult kutatások aránya már nem ilyen 
jó. Úgy vélte, egyidejűleg kell megvalósíta
ni a kutatói versenyképesség és a régiók in
novációs tőkevonzó képességének növelé
sét.

K. Gy.
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Syyeáületc élet

Jegyzőkönyv az MKE Intéző Bizottság 
2002. november 5-i üléséről

Jelen vannak: Androsits Beáta, Banai End
re, Bognár János, Hencsei Pál, Hermecz 
István, Jedlovszky Pál, Kalaus György, 
Kálmán Alajos, Körtvélyessy Gyula, Pallos 
László, valamint Liptay György az Analiti
kai Szakosztály elnöke

Kimentette magát: Gimesi Ottó, Hlavay 
József

Nem jelent meg: Szalmásáé Pécsvári 
Gabriella.

Az IB a napirenden szereplő témák kö
zül csak az alábbiakkal foglalkozott:

1. Gazdasági helyzet
Banai Endre a szeptemberi adatok alap

ján ismertette az egyesület gazdasági hely
zetét. Véleménye szerint rendezettebb a 
nyilvántartás, átláthatóbb a működés az 
előző időszakhoz képest. Bejelentette, 
hogy megérkezett a Mól Rt. támogatása az 
MKL részére. Az idei évet feltehetően a vá
rakozásoknak megfelelően zárjuk. Ugyan
akkor a jövő évre kevés konferencia van 
tervezve, amelyek várható nyeresége (kb. 6 
M Ft) a fenntartási költségeknek csupán 
mintegy 40%-át fedezné. Az IB felkérte 
tagjait, hogy szakosztályaikban hívják fel a 
figyelmet a konferenciák szervezésének 
fontosságára. Ez a téma szerepeljen a no
vember 19-i fórumon is.

2. Az MKE Gazdasági Bizottság ügy
rendje

47/2002 Az IB egyhangúlag elfogadta a 
GB által előkészített és megtárgyalt ügy
rendet, egyetlen változtatással (a GB-tagok 
nem feltétlenül tagjai az IB-nek).

3. Az alapszabálymódosítási javaslat
Jedlovszky Pál előzetesen az IB-tagok-

nak elküldött javaslata fölött elveiben is vi
ta bontakozott ki, ezért az IB felkérte Bog
nár Jánost, hogy állítson össze 5 kérdést a 
MKE céljának, feladatainak és tevékenysé
gének újrafogalmazásáról.

4. A Magyar Kémiai Folyóirat jövője
48/2002 Az IB egyhangúlag elfogadta

Kálmán Alajos elnök írásos előterjesztését 
az alábbi kiegészítésekkel:

-  az előterjesztés megfelelő alap a no
vember 19-i akadémiai megtárgyaláshoz. 
Amennyiben az IB-tagok további módosí

tást tartanak szükségesnek, ezt rövid határ
időn belül jelezzék;

-  az Akadémiával szerződést kell kötni 
a folyóirat támogatásáról;

-  az ügyvezető igazgató által készített 
költségvetést szigorúan be kell tartani és 
0-szaldóra kell törekedni;

-  2003. III. negyedéve után az IB újra

36 elnök és titkár tisztelte meg jelenlétével 
a találkozót. Az ülést Kálmán Alajos, az 
MKE elnöke vezette.

1. A tisztújítás feladatai
Androsits Beáta, az MKE ügyvezető 

igazgatója a jelenlévőknek részletes infor
mációs anyagot osztott ki. A szervezetek
ben február 28-ig kell a tisztújítást elvégez
ni. Az időpontot a havi közleményekben 
kell meghirdetni, és jelölőbizottságot kell 
állítani. A vezetőség az alapszabály alapján 
akárhányszor újraválasztható, az állandó bi
zottságoknál megfogalmazott „háromszori” 
megkötés és a többes jelölés segíthet a szer
vezeteknek az egészséges megújulásban. 
Nincs megkötöttség a vezetőség létszámára 
sem. A megválasztott elnök csak akkor ve
het részt szavazati joggal a küldöttközgyű
lésen, ha küldöttként is megválasztják.

2. Az MKE helyzete
Körtvélyessy Gyula főtitkár néhány 

adattal jellemezte az MKE működését: a fi
zető taglétszám 2 000, az adatbázisban sze
replő 4 000, a becsült 20 000 hazai kémi
kussal szemben. Ajogi tagok száma 45, a 
becsült 600 hazai vegyipari vállalattal 
szemben. A szakmai egyesületi tevékeny
ség rendezvények, előadói napok, cégren
dezvények formában folyik, de ezek száma 
csökken: a 2003-ra eddig ismert kilenc ren
dezvény igen jelentős visszaesést jelent. 
Az egyesület fenntartása a 2002. évi terv 
szerint 17 M Ft veszteséget eredményez, és 
a rendezvényekből befolyó 18 M Ft-os tisz
ta nyereség teszi lehetővé a működést.

A társadalmi célú összejövetelek (klub, 
nyugdíjasklub) elhalóban vannak, vagy 
nem is működnek, pedig a mai világban 
szükség van az emberi kapcsolatok építésé
re.

napirendre tűzi a lap tevékenységét, és dönt 
a 2004. évi folytatásról.

5. Egyebek
49/2002 Pallos László előterjesztésére 

az IB egyhangúlag döntött a Zemplén Géza 
díj támogatásáról, 120 000 Ft-tal.

Legközelebbi IB ülés december 3-án 
15.30-kor lesz. Az elmaradt napirendi pon
tok megtárgyalására is ekkor kerül sor.

A jegyzőkönyvet készítette: 
Hencsei Pál

A kiadványokat nullszaldóval tervez
zük. Fontos lépés volt, hogy az MKL-t min
den taghoz eljuttattuk, ez ösztönzi a szer
kesztőket és informálja a tagokat: 
egészséges fejlődést tesz lehetővé. Ugyan
ez a cél a KÖKÉL-lel is, a megújuláshoz el 
kell érni, hogy ne csak az iskolák 10-15%- 
ába jusson el. Az MKF megújulása az IB és 
az Akadémia számára most napirenden lé
vő kérdés.

Hangay György az alapítványi működ
tetés hátrányait (áfa visszaigénylés korlát
jai), a MTESZ és az állami támogatás elma
radását nehezményezte. A válaszban 
elhangzott, hogy a közhasznú működés te
szi lehetővé a támogatóink számára, hogy 
az adott pénzösszegnél nagyobbat írjanak 
le költség formájában. A támogatások ön
kéntesek, a MTESZ nehéz helyzete miatt 
csökken a rajta keresztül kapott állami tá
mogatás (már csak néhány százezer Ft/év). 
Az áfát ugyanúgy igényelhetjük vissza a 
költségeink után, mint bármely más vállal
kozás. Csak abban térünk el a vállalkozá
soktól, hogy bevételeink jelentős része nem 
áfás (tagdíjak, támogatások, részvételi dí
jak).

Liptay György a rendezvények részvé
teli díját elemezte: kisebb díj több résztve
vőt jelentene, de gondot az Egyesület fenn
tartásában. Dicsérte a MKL megújulását. 
A taglétszám növelését elsőrendű fontossá
gúnak tartja: a fiatalok megnyerésére az IB 
egyéves ingyenes tagságot ad a diákkörös 
díjazottaknak, de más módszerek is kelle
nek. Megfontolást érdemel, hogy nem mű
ködő szervezeteket a megújulásig „altas- 
sunk”-e, vagy összevonásokkal tegyük 
szakosztályi-szakcsoporti szerveződésün
ket áramvonalasabbá.

Beszámoló a MKE szakosztályok, szakcsoportok és területi 
csoportok vezetőinek 2002. november 11-i megbeszéléséről
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Vámos Éva az MKE fennmaradásának 
fontosságát hangsúlyozta: a szakmai élet és 
a konferenciák igen fontosak.

Mátyus Péter a rezsiköltségek csökken
tésére egy lakásba való átköltözést tart 
megfontolandónak. Úgy látja, hogy a ki
adásokat kell csökkenteni, mert a bevételek 
nehezen növelhetőek: a szakosztályok két
évente átlagosan egy nagyrendezvényt tud
nak tartani. Igen fontos, hogy a szponzori 
kört bővítsük, a kémiát és a kémiaoktatást 
népszerűsítsük. A taglétszám agresszív nö
velését nagyon fontosnak tartja.

Ottrok Erika szigorú költséggazdálko
dást és igen agresszív vegyipari lobbizást 
javasolt. A szponzori pénzek megnyerésére 
profit kell alkalmazni. Fel kell mérni, hogy 
mi a vegyipar igénye az MKE tevékenysé
gével szemben. A rendezvényszervezésben

az elmúlt években profi versenytársak je 
lentek meg a piacon, nehéz velük verse
nyezni.

Záray Gyula a szakosztályok elszige
teltségét vetette fel, mint problémát: átjöt
tek a GTE-ből, mint színképelemzők, de a 
környezetvédelmi analitikai szakcsoporttal 
nem tudtak közös konferenciarendezésben 
megegyezni. A másik kulcsszava az érde
keltség volt: e nélkül ma sem szponzori 
pénzeket nem lehet szerezni, sem konferen
ciát nem lehet rendezni.

Horváth László felvetette, hogy az 
egyesület aktív tagjai már kikerültek a mai 
vállalkozások vezetői közül: ezért is szük
séges a fiatalok megnyerése, akik pozíció
val rendelkeznek a multiknál, és el tudják 
érni az MKE támogatását.

Kálmán Alajos és Körtvélyessy Gyula

válaszaikban nagyon előremutatónak ítél
ték a megbeszélést és az elhangzottakat. 
A javaslatokat napi munkájukba beépítik.

3. Az alapszabály-módosítás 
Jedlovszki Pál ismertette az MKE alap

szabály-módosítására tett javaslatait és azt, 
hogy az egy héttel azelőtti IB-ülés állásfog
lalása szerint a módosítás alapvetőbb meg
fontolásokat igényel. A jelenlévők abban 
állapodtak meg, hogy december elejére a 
hozzászólni kívánók számára újabb össze
jövetelt szervezünk, melyen a javaslatokat 
-  írásos elküldés és összesítés után -  meg
beszélhetjük.

K. Gy.

A Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Osztálya 
2002. november 19-i ülésének állásfoglalása 
a Magyar Kémiai Folyóiratról

Az ülésre Kálmán Alajos beterjesztette az 
IB által jóváhagyott és a jelenlévők által 
igen gondosnak és alaposnak minősített ja
vaslatot.

Meghívottként jelen volt Körtvélyessy 
Gyula is. A jelenlévők nagy többsége aktív 
vita után nem támogatta a javaslatot a MKF 
negyedévenkénti önálló megjelentetésére. 
A hozzászólások legfontosabb mondaniva
lója a következő volt:

-  A MTA Kémiai Közleményei lénye
gében kimaradtak a MKF-ból, de 
ezek (előadások, bizottsági ülések, 
közgyűlések anyagai) részben önálló
an, az MTA könyvkiadásban jelennek 
meg, részben pedig az MTA honlap
ján olvashatók.

-  Az MTA és a tudományos élet esemé
nyeiről a Magyar Kémikusok Lapja 
készségesen tudósít: napi kapcsolat

van az MTA Kémiai Tudományok 
Osztály titkársága és a lap felelős 
szerkesztője között. Akit az esemé
nyek részletei érdekelnek az vagy je
len volt, vagy megelégszik az azokról 
szóló összefoglaló tudósításokkal.

-  Nincs értelme nemzetközi színvonalú 
cikkek magyar megjelentetésének: a 
magyar kollégák, ha a témában érde
keltek, a vonatkozó közleményeket a 
külföldi lapban is elolvashatják, ha 
meg nem a tématerületük, így sem, 
úgy sem olvassák el azt.

-  A hazai kémiai szaknyelv ápolása és 
az új szakterületi eredmények össze
foglalása rendkívül fontos a kémiata
nárok, az iparban dolgozók, a diákok 
számára: ez az igény viszont a MKL- 
ban megjelenő összefoglaló közlemé
nyekkel jól megoldható. Fontos, hogy

az MTA tagjai és a kémia tudomány- 
területén dolgozó, minősített kutató-, 
oktató szakemberek ezeket a feladatot 
felvállalják és ilyen közleményeket 
írjanak.

-  A hazai kutató műhelyekről -  ez szin
tén igen fontos -  színvonalas sorozat 
tudósít az MKL hasábjain.

-  Az MKL-n belül lehetőséget kell ta
lálni az évszázados múltú Magyar Ké
miai Folyóirat nevének megőrzésére.

-T ö b b  jelenlévő, köztük Görög Sándor 
és Markó László dicsérte a Magyar 
Kémikusok Lapját.

- A  MKE jelenlévő vezetői tudomásul 
vették az állásfoglalást és a következő 
december 17-i osztáíyülésre határoza
ti javaslatot terjesztenek be a Kémiai 
Tudományok Osztálya számára fon
tos információk MKL-ban történő 
megjelentetési formájáról és az ehhez 
szükséges költségtámogatás nagysá
gáról.

Szünetelteti a Magyar Kémiai Folyóirat kiadását 
az Intéző Bizottság

Az Intéző Bizottság 2002. december 3-i 
ülésén tíz igen és egy nem (Hlavay József) 
szavazattal úgy döntött, hogy a MKF 
kiadását az Egyesület, mint felelős kiadó 
2003. január 1-től szünetelteti, mivel a 
társtulajdonos, a Magyar Tudományos

Akadémia (a Kémiai Osztály Közlemények 
révén) ezt megelőzőleg, november 19-i 
osztályülésén nagy többséggel nem támo
gatta az Intéző Bizottság javaslatát az MKF 
negyedévenkénti önálló megjelentetésére. 
Az IB ugyanezzel a dátummal visszahívja a

MKF felelős szerkesztőjét és szerkesztőit. 
Az alapszabály 25. pár. 1. pontja szerint az 
egyesületi általános érdekeltségű lapok és 
így az MKF megszüntetésében csak a 
küldöttközgyűlés dönthet. Az IB a Főtitkárt 
bízta meg az MTA decemberi ülésére egy 
új, az IB határozatainak megfelelő előter
jesztés elkészítésével.

Körtvélyessy Gyula
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BESZÁMOLÓ RENDEZVÉNYEKRŐL

20. Kémiatanári Konferencia
(Eger, 2002. augusztus 21-24 .)

„Alkalmazott és kísérletező kémia a taní
tásban ” címmel rendezte meg a Magyar 
Kémikusok Egyesülete Oktatási Bizottsága 
a kémiatanárok 20. konferenciáját Egerben, 
az Eszterházy Károly Főiskolán. A konfe
rencián közel 200 tanár vett részt, közöttük 
az Oktatási Minisztérium Határontúli Fő
osztálya jóvoltából 9 határon túli magyar 
kolléga, akik Ukrajnából, Jugoszláviából, 
Szlovákiából és Romániából érkeztek. 
A szponzorok között meg kell említenünk 
az Oktatási Minisztérium -  Kutatás-fejlesz
tés Flelyettes Államtitkárságát és az 
AKTIVET Kft.-t.

A kémiatanítás válságba került a NAT 
és a kerettantervek bevezetése, az óraszá
mok csökkentése után. Társadalmi meg
ítélése, elfogadottsága -  a vegyészettel 
együtt -  sajnos kedvezőtlen. Ebben a hely
zetben a kémiatanároknak, a Magyar Ké
mikusok Egyesületének, az egyetemek, fő
iskolák kémiai tanszékeinek és a vegyipari 
cégeknek kötelessége, hogy fokozzák a ké
mia népszeríísitését, segítsék jelentőségé
nek, hasznának, nélkülözhetetlenségének 
teijesztését. A konferencia szervezőinek is 
az volt a célja, hogy hozzásegítsék a tanáro
kat ahhoz, hogy iskolájukban és annak kör
nyezetében hatékonyabban tudják népsze
rűsíteni a kémiát, óráikat színesebbé, 
érdekesebbé, a diákok által kedveltebbé 
tudják tenni. Sokat segítettek ebben a ple
náris előadók, akiknek külön is szeretnénk 
megköszönni, hogy a mondottak fontossá
gát átérezve adtak elő konferenciánkon.

A konferenciát Szebényi Imre, a MKE 
Oktatási Bizottságának elnöke nyitotta 
meg. A helyszín kínálta a kapcsolatot a ké
mia és a magyar borászati kultúra között. 
Kozári József főiskolai docens „A bor a ma
gyar történelemben” cimű előadásához jól 
kapcsolódtak a tanulmányi kirándulás be
mutatói az egri pincészetekben és az FVM 
Szőlészeti és Borászati Kutató Intézetében. 
Ezúton is köszönjük nekik, hogy házigaz
daként fogadtak bennünket. A résztvevők 
megismerkedhettek a borkészítésben alkal
mazott kémiai eljárásokkal, mérésekkel, 
valamint vendégségben is részesültek. 
A kémia és a bor kapcsolatán túl további, a 
kémiához kapcsolódó érdekességek tanul
mányozására is lehetőség nyílt. Egersza- 
lókon megismerhették az érdeklődők a hó
fehér mészkiválást, az egri várban a török 
idők fegyvereit, a puskapor készítését, a 
pénzverést, és még sok más, a kémiataní
tást színesebbé tevő személyes információt

mkl

gyűjthettek.
Sikeresek, érdekesek voltak az ELTE és 

a BME egyetemi tanárainak plenáris elő
adásai, amelyek az elmúlt évek kémiai No- 
bel-díjaival foglalkoztak és azzal, hogy 
munkásságuk hogyan kapcsolódik ezekhez 
a témákhoz. Készéi Ernő egyetemi tanár a 
kémiai kötések képződéséről és felbomlá
sáról (Nobel-díj, 1999), Inzelt György 
egyetemi tanár a vezető polimerekről (No
bel-díj, 2000), Szántay Csaba akadémikus 
az aszimmetrikus szintézisekről (Nobel-díj, 
2001) tartott előadást.

Komoly érzelmeket váltott ki a részve
vőkből Körtvélyessy Gyula, az MKE főtit
kára, „A vegyipar helyzete, elvárások a ké
miaoktatástól” című előadásával, amelynek 
hatására a plenáris előadókkal folytatott es
ti, kötetlen beszélgetésen a hallgatóság a 
kémia melletti elkötelezettségéről adott ta
núbizonyságot. Szlávik János egyetemi ta
nár közgazdaként tárgyalt témája a fenn
tartható fejlődés módjairól és szintjeiről is 
élénk gondolkodásra serkentette a tanáro
kat. Furka Árpád egyetemi tanár látványos 
ábrái segítségével most már van elképzelé
sünk a kombinatorikus kémiáról, ill. a haté
kony peptidszintézisről. Nagy sikere volt 
Ambrus Gyuláné rendőr főhadnagy előadá
sának is. Azokról a rendőrségi ügyekről, 
balesetekről, sőt tragédiákról beszélt, ame
lyekben diákok kísérletezgetéseinek robba
nás lett a vége. A kémiatanároknak feltétle
nül tudniuk kell erről a veszélyről. Schiller 
Róbert c. egyetemi tanár előadása is meg
mozgatta a tanárok fantáziáját. A hidrogén 
előállításának gyakorlati haszna lehet, mert 
jó energiahordozó, és előállítható az atom
erőművek hulladékhőjének vagy a Nap su
gárzásának a segítségével. Greiner István 
kutatási igazgató arról beszélt, hogy milyen 
szerepe van a kémiának a Richter Gedeon 
Rt. életében. Ehhez kapcsolódott Riedel 
Miklós egyetemi docens tájékoztatása arról, 
hogy a Richter Gedeon Rt. felismerve a ké
miatanítás jelentőségét, több éve díjazza a 
kiválóan és eredményesen dolgozó kémia
tanárokat (a Richter Gedeon Alapítvány 
„Kémia Oktatásért” díja és a Rátz Tanár Úr 
Életmű-díj). Nagy szükség lenne rá, hogy a 
többi sikeres vegyipari cég is felismerje, 
hogy eredményes munkájuk alapfeltétele a 
megfelelő kémiatanítás. Nagyon sokat se
gíthetnének az alulfinanszírozott kémiaok
tatáson, kémiatanárokon.

A további plenáris előadások, „Leg
újabb információk a kétszintű érettségi vizs

gáról” (Villányi Attila), „A kémiatanítás ten
denciái a fővárosban, a szaktanácsadók ta
pasztalatai az elmúlt években” (Kovácsné 
Csányi Csilla, Harka Katalin, Hajnissné 
Anda Éva, Juhász Jenöné), valamint „A 
Magyar Vegyipari Szövetség oktatást segítő 
tevékenységéről” ( Várady Judit) is felkel
tették a résztvevők érdeklődését. Ez utóbbi 
előadást a MAVESZ által készített, a kémia 
egész életünket átszövő hasznáról szóló 
film zárta, amely méltó befejezése volt a 
konferencia plenáris előadásainak.

Alkalmat adott a konferencia arra is, 
hogy tanárok, egyetemi oktatók saját kuta
tásaikról, tanítási tapasztalataikról számol
janak be. A gyakorló tanárok érdekes elő
adásai, a látványos gyakorlatok, a poszterek 
növelték a konferencia értékét. Közülük is 
számosat sorolhatnánk fel, mint például 
Wajand Judit egyetemi docens „Nem fizika, 
nem kémia, elektrokémia” című előadásá
ban példákat hallhattunk az élő szervezet 
működésekor keletkező elektromos jelensé
gekről és ezek felhasználásáról a gyógyá
szatban. Tóth Zoltán egyetemi docens „A 
kémiai fogalmak természete” és a „Kons
truktivizmus a kémia tanításában” című elő
adásaiban megjelentek az egyetemi oktató 
és az általános és középiskolai kémiát taní
tó tanár gondolatai. Siposné Kedves Éva c. 
főiskolai tanár a kémiai tudományok ered
ményeinek a mindennapi életben lehetséges 
felhasználásáról beszélt. Soltész György „A 
térbeliség ábrázolási problémái a kémiatan
könyvekben” című előadása után máskép
pen szemléljük a tankönyvek ábráit. Viktor 
András arra irányította rá a figyelmet, hogy 
bár jogos az igény, hogy a diákok a minden
napi életben használható kémiai ismeretek 
birtokában hagyják el az iskolát, a hétköz
napi életben használt kémiai anyagok sok
félesége, gyakran a termékek kémiai össze
tételének titkossága miatt nehéz ezt a 
problémát megoldani.

Az egri Oldal Vince és Murányi Zoltán 
bemutatóját tapssal jutalmazták a résztve
vők. Az ehhez hasonló produkciókkal na
gyon sokat lehet tenni a kémia népszerűsí
téséért. A két előadó már a konferencia 
ideje alatt számos meghívást kapott az or
szág különböző részébe. Tóth Albertné, 
Baloghné Vámos Mária és Juhász Jenöné 
„Mód-szer-tár” című foglalkozását a jelent
kezők nagy száma miatt Budapesten meg 
kellett ismételni. Sorolhatnánk még továb
biakat is: Hobinka Ildikó, Riedel Miklós 
„Mikrohullámú melegítő a kémialabor
ban”, Arány iné Haman Ágnes „Kooperatív 
tanítási, tanulási technikák alkalmazása”, 
H. Fodor Erika „Tovább is van, mondjam
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még?”... És akkor még nem is ejtettünk 
szót a hatvannál is több értékes, szép, a ta
nítást segítő poszterről. Szerencse, hogy a 
konferenciára készített kiadványunk, ame
lyet nagy hozzáértéssel Riedel Miklós szer
kesztett, megőrzi az előadások, gyakorla
tok, poszterek alapgondolatait, vázlatait.

A konferencián kerekasztal-beszélgetést 
szerveztünk a kémiai biztonságról szóló jo
gi szabályokról és az iskolákra vonatkozó 
kötelességekről. A beszélgetést Várnai 
György tanár úr vezette. A program szerint 
30 percre tervezett beszélgetésre nagyon so
kan voltak kíváncsiak, és a téma jelentősé
gét mutatja, hogy egy órával túllépték a ter
vezett időt. A beszélgetés alapjául szolgált a 
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonság
ról és a 2000. évi XLIII. törvény a hulladék- 
gazdálkodásról. A tanárok tájékoztatást 
kaptak arról, hogy a végrehajtás segítése 
céljából elkészítettük a „Kémiai biztonság a 
kísérletező kémiatanításban” című segéd
könyvet és a vegyszeres edényekre ragaszt
ható öntapadós címkéket. Forrást biztosítot
tunk a szabályos biztonsági lapok ingyenes 
beszerzésére. Akkreditáltunk egy tanfolya
mot a rendeletek iskolai környezetre alkal
mazásának segitésére. E dokumentumok hi
telessége céljából együttműködtünk a Fodor 
József Országos Közegészségügyi Intézet
tel. E törvények és rendeletek ellenőrzését 
az ANTSZ végzi, és hiányosságok esetén 
súlyos pénzbüntetést is kiszabhat. Több is
kola beszámolt arról, hogy már volt náluk 
ANTSZ vizsgálat, és több kifogásolni valót 
is találtak. A beszélgetés során felmerült és 
megoldásra váró gondok:

-  a szertári vegyszerek szabályos fel
címkézése időigényes munka, amit 
sok igazgató nem méltányol. A felira
tozás hónapokig tartó, munka utáni, 
esti elfoglaltságot jelent;

-  a tanulókísérletekhez használt tárolók 
feliratozásának szabálya nem tisztá
zott;

-  a Nemzeti Tankönyvkiadó által árusí
tott (és az interneten is hirdetett) cím
kék, biztonsági lapok nem szabályo
sak, és ezt az ANTSZ már több helyen 
is kifogásolta;

-  az elavult vegyszereket selejtezni 
kell, elszállíttatásukról az igazgató
nak kell gondoskodnia. Nem minden 
iskola tudja ezt megfizetni;

-  a kémiaoktatás fontos része a kísérle
tezés, és a munkavédelem kötelező 
eszköze az elszívófülke. Sok iskolá
ban ilyen nincs, beszerzése jelenleg 
százezrekbe kerül. Olcsó, mozgatható 
fülke tervezése és forgalmazása adná 
a megoldást;

-  a kísérleteknél visszamaradt veszé
lyes anyagokat szabályosan kell gyűj

teni, és évente egyszer az igazgató in
tézkedésével el kell szállíttatni. Ennek 
költségeit az iskolák nagy része nem 
tudja előteremteni;

-  a kémiaoktatásban kísérleti célra a 
rákkeltő anyagok nem használhatók, 
de vannak helyettesítő vegyszerek. 
Az volt a terv, hogy a tanév kezdetére 
ilyen vonatkozású minisztériumi ál
lásfoglalást kapnak az iskolák, ami
nek elkészítéséhez a szakosztály is 
adott segítséget az OM-nek. Ez még 
nem érkezett meg, az iskolák várják;

-  az iskolákban elterjedt azbesztes drót
hálókat ki kell cserélni nem rákkeltő 
anyaggal készült hőterelőkre, a régit 
ki kell selejtezni, el kell szállíttatni. 
Az iskolák szerint erre sincs pénzügyi 
fedezetük;

-  az akkreditált tanfolyam alig műkö
dik, mert az iskolák pénzhiányra hi
vatkoznak. 2002 elején KAC pályáza
tot adtunk be az OM írásbeli 
ajánlásával e tanfolyamok országosan 
ingyenes, ill. kedvezményes megva
lósítása céljából. Sajnos a Környezet
védelmi Minisztérium szeptemberi 
döntése ezt elutasította.

A felsorolt gondok szakmai megoldása 
céljából a MKE Kémiatanári Szakosztálya 
feljegyzésben tájékoztatta az OM közigaz
gatási államtitkárát.

A konferencia kiállítói közül a 
KEMAVILL Bt. bemutatta Villányi Attila 
„Kémiai album” c. kiadványát, Fodor Eri
ka pedig a „Legyél te is felfedező” tanuló- 
kísérleti készletét ajánlotta. A Műszaki 
Könyvkiadó újdonsága Albert Attila -  Al
bert Viktor — Kiss Zsuzsanna — Paulovits 
Ferenc 7. osztályos tankönyve és a hozzá 
készült munkafüzet volt. A Nemzeti Tan- 
könyvkiadó Rt. mind a gimnáziumi, mind a 
szakközépiskolai, mind a szakiskolai tanu
lók számára megjelentette kerettantervhez 
készült tankönyveit. Sikert aratott új, a Bet- 
ter Kiadóval közös kiadványuk: Oláh 
György: „Életem és a mágikus kémia. Egy 
Nobel-díjas önéletrajzi gondolatai” c. 
könyv. A Texas Instruments és a Cortile 
Kft. a gyakorlatban is bemutatta a tanítást 
segítő eszközeit.

A konferencia értékét, elismertségét 
egyrészt a tartalmat adó előadóknak, más
részt a házigazdáknak köszönhetjük. A si
keres programokról, előadóikról már szól
tunk, de ugyanilyen köszönettel kell 
megemlíteni egri vendéglátónkat, az Eszter- 
házy Károly Főiskola rektori hivatalát és a 
Kémia Tanszék munkatársait, akik az ünne
pélyes körülményeket és a technikai feltéte
leket gondos gazdaként biztosították.

Ugyancsak köszönetét kell mondani a 
Magyar Kémikusok Egyesülete titkárságán

a tartalmi szervezőket segítő munkatársak
nak. Feltétlenül meg kell említeni, hogy a 
konferencia sikeréhez nagyban járult hozzá 
az, hogy a Magyar Kémikusok Egyesülete 
ügyvezető igazgatója, Androsits Beáta és 
kolléganője, Bondár Mónika határozottan 
és körültekintően tartotta kézben a konfe
rencia gazdasági ügyeit.

A konferencia egyúttal tanári, akkreditált 
továbbképzésként szerepelt. Ezért a részvé
telt tanúsító igazolásra igényt tartóktól ún. 
„Hallgatói kérdőíven” kértük véleményüket. 
Közel 100 résztvevő közölte gondolatait. 
Ezek kiértékelése után bátran állíthatjuk, 
hogy a 20. Kémiatanári Konferencia sikeres 
volt. A visszajelzésekből kiderült, hogy a ta
nárok többsége azt kapta, vagy annál még 
jobbat, mint, amit várt. Az előadások színvo
nalát többségében jónak, magas, kis hányad
ban átlagos színvonalúnak, használhatónak, 
illetve nagyon jól használhatónak értékelték. 
A legmagasabb tetszési indexű, valamint a 
leghasználhatóbbnak ítélt előadásokat Amb
rus Gyuláné, Für ka Árpád, Hobinka Ildikó, 
Készéi Ernő, Szántay. Csaba, Szlávik János, 
Tóth Zoltán, Viktor András és Villányi Attila 
tartotta. A leghasználhatóbb gyakorlatokat 
Arányiné Haman Ágnes, Botfalusi Béláné -  
Kulcsár Katalin -  Sarka Lajos, Fodor Erika, 
Oldal Vince -  Murányi Zoltán, Szabó Sza
bolcs, Tóth Albertné -Baloghné Vámos Má
ria -  Juhász Jenöné és Vida József vezette. 
A poszterek között Albert Attila, Hederics 
Gabriella, Kovácsáé Csányi Csilla, Molnár 
József -  Molnáráé Hamvas Lívia, Sz. Már
kus Teréz, Tóth Zoltán és Vargáné Nyári 
Katalin (Magyar Vegyészeti Múzeum) mun
káit értékelték leghasznosabbnak. A munka
légkört kétharmad részben kitűnően oldott- 
nak, egyharmad részben megfelelőnek 
értékelték. A kollégák szinte kivétel nélkül 
igénylik a kapcsolattartást, a konzultációt. 
A két kollégiumi szállással, az étkezéssel 
változóan, a Hittudományi Főiskolai szállás
sal kiemelkedően meg voltak elégedve a 
konferencia résztvevői. Kritikaként jelent
kezett, hogy a válaszadók közel fele több 
gyakorlatot igényelt volna, és a negyed ré
szük úgy értékelte, hogy feszített volt a tem
pó, ugyanakkor a válaszadók háromnegyede 
ezt megfelelőnek értékelte. Jellemző, hogy 
összesen csak ketten értékelték úgy a konfe
renciát, hogy kevesebb idő is elég lett volna 
rá.

A törvényben megfogalmazott feltéte
lekkel részvevő tanárok Tanúsítványt kap
tak annak igazolására, hogy a konferenciát 
továbbképzésként hasznosították.

A szokásnak megfelelően a következő 
országos konferenciára 2 év múlva kerül 
sor, a megrendezésre vállalkozó városban.

Kovácsáé Csányi Csilla, 
Riedel Miklós, Várnai György
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Bruckner-termi előadások
(Budapest, 2002. szeptem ber 30., október 25.)

Antus Sándor: Újabb eredmények 
az oxigén heterociklusos kémia te

rületén

A heterociklusos kémia területén jelentős 
eredmények születtek az elmúlt évtizedek
ben. Ezek nemcsak az elméleti szerves ké
mia, hanem további természetes eredetű 
vegyületek izolálásával, szerkezetük felde
rítésével és biológiai hatásuk vizsgálatával 
együtt a kémiával rokon tudományterületek 
fejlődésére is hatással voltak. Az előadó 
által bemutatott, az O-heterociklusos 
vegyületek köréből származó adatok bizo
nyították azt is, hogy az alapkutatások ered
ményei alapul szolgálhatnak olyan kísérle
tekhez, amelyek a heterociklusok és 
analogonjaik gyógyszeriparban történő fel- 
használását teszik lehetővé. Az előadó és 
munkatársai természetes eredetű, anti- 
oxidáns hatású polihidroxiflavonok és pre- 
nilezett származékaik szintézisét oldották 
meg hipervalens jódvegyületek segítségé
vel. Az egyszerű lépésekből álló reakció
ban az alkalmazott körülményektől füg
gően szén-szén vagy szén-oxigén kötés 
alakítható ki, így változatos szerkezetű ve
gyületek előállítására alkalmazható ez a 
módszer.

Ilyen ún. „egylombik”-reakcióban va
lósították meg neoíignánok enantioszelek- 
tív szintézisét is. A szintézis kapcsán beha
tóan vizsgálták egy vegyületcsoporton 
enzim katalizálta kinetikus rezolválását és a 
preparatív méretekben történő alkalmazá
sának lehetőségét. Ezzel az eljárással egy 
újabb fontos vegyületcsoporthoz vezető 
egyszerű szintézisutat nyitottak meg, ami 
lehetővé teszi pterokarpánok előállítását 
flavanonokból.

Perjési Pál: Vizsgálatok kalkonok 
és kalkonszármazékok körében

Az előadó több év kutatómunkáját foglalta 
össze, melynek során a kalkonokkal vég
zett kísérleteket, illetve folytatott többirá
nyú vizsgálatokat. A kalkonok és szinteti
kus származékaik kémiai és biológiai 
szempontból is érdekes vegyületek. A vizs
gálati eredményeket három fő csoportban 
ismertette az előadó. A fizikai-kémiai vizs
gálatok során a térszerkezetet és konjugáci
ós viszonyokat, valamint egyéb tulajdonsá
gokat (pl. hidrofobicitás) tisztáztak, illetve 
azt, hogy a gyűrűs kalkonszármazékok 
gyűrűtagszáma hogyan befolyásolja ezeket 
a jellegzetességeket. Az előadás kitért a ve
gyületek kémiai tulajdonságaira, kiemelve

a reakciókészségüket kén-, és nitrogén- 
nukleofilekkel szemben. Ennek jelentősége 
lehet a biológiai hatás kialakulásában, 
melyre néhány példa a gyulladáscsökkentő, 
antioxidáns, valamint tumorellenes hatás. 
Érdekes megfigyelésük volt, hogy gyűrűs 
kalkonszármazékoknál RP-TLC során fény 
hatására E-Z izomerizáció következett be.

A biológiai kísérletek in vitro citotoxi- 
citás, in vitro kemoprevenciós, és in vitro 
lipidperoxidációt gátló vizsgálatokra ter
jedtek ki. Ezek igazolták, hogy a kalkonok 
és rokon származékaik potenciális kemo- 
preventív vegyületek.

Mező Gábor: Peptidhordozó 
bionkonjugátumok szintézise

Az ELTE-MTA Peptidkémiai Kutatócso
port több mint két évtizede foglalkozik ha
tóanyagok szelektív és megsokszorozott 
célbajuttatását segítő szintetikus polipeptid 
hordozók tervezésével és előállításával. 
Az eddigi kutatások a polilizin alapú szin
tetikus polimerek irányába folytak, és szá
mos értékes megfigyeléshez vezettek. 
Részben a molekulaméretre vonatkozó 
(különböző technikákkal, pl. tömegspekt- 
rometria, gélszűrés, ultracentrifuga megha
tározott) analitikai adatok ellentmondásos
sága miatt az előadó figyelme egy új tuftsin 
(IgG-ből származó TKPR tetrapeptid) ala
pú „diszkrét”, nem polimerizációval ké
szült hordozó molekulára terelődött. Jól 
jellemezhető konjugátum megvalósítása 
céljából különböző (10-40) aminosav- 
számú oligotuftsin származékokat állított 
elő terc-butil-oxi-karbonil technikát alkal
mazó szilárd fázisú peptidszintézissel, jó 
kitermeléssel. A H-(TKPKG)n-NH2 (n= 
2,4,6,8) tuftsin oligopeptidek a biológiai kí
sérletekben nem mutatkoztak sem toxikus
nak, sem immunogénnek. Ugyanakkor 
előnyös immunstimuláló és kemoattraktáns 
tulajdonságaik alapján is kielégítik a ,jó” 
hordozóval szemben támasztott követelmé
nyeket. A szerző N-vagy C-terminális 
ciszteint tartalmazó 20 aminosavból álló 
tuftsinhoz (T20) először herpeszvírus 
burokfehérjéből származó epitóppeptidet 
kapcsolt stabil tioéter kötéssel. Az epitóp- 
peptid-T20 konjugátum ellenanyaghoz 
kötődése -  összevetve más hordozó-kon- 
jugátumokkal -  a legjobbnak bizonyult. 
Egy másik esetben tumorellenes hatású

GnRH-III peptidanalóg tioéteres kapcsolá
sát valósította meg a hordozóhoz úgy, hogy 
a ciszteinnel kiegészített analógot konju- 
gálta enzimhasító helyet tartalmazó 
tetrapeptid „spacer” beépítésével a klórace- 
tilezett T20-hoz. Ez utóbbi konjugátum to
tálszintézisét is sikerült jó eredményekkel 
megoldani. A gyógyszerkutatás egyik aktu
ális kérdéskörét érintő előadás jó visszhan
got keltett.

Kotschy András: Átmenetifém
katalízis a heterociklusos kémiában

Változatos szerves kémiai tűzijátékot mu
tatott be a fiatal előadó a szerves és szervet
len kémia határmezsgyéjén; példákat adva 
az átmenetifém-katalízis alkalmazására a 
heterociklusok építőelemeinek szintézisé
ben, a heterociklusos gyűrűk felépítésében 
és a heterociklusos molekulák továbbalakí- 
tásában.

A benzofúrán gyűrű felépítésénél épí
tőelemként használt acetilénszármazékokat 
eredményező Sonogashira-reakciót tanul
mányozva feltételezte, majd igazolta, hogy 
ezek a palládium-csontszén (Pd/C) katali
zálta reakciók -  az új irodalmi eredmé
nyekkel egybehangzóan -  nem heterogén 
módon játszódnak le, hanem a palládium a 
csontszén felületéről részben leoldódik, 
majd a reakció el végeztével „visszaugrik” 
oda, azaz a Pd/C katalizátor újrahasznosít
hatósága a homogén katalízis nyújtotta 
előnyökkel párosul.

A Mangochinin alkaloid heterociklusos 
vázának palládium-katalizálta előállítását 
vizsgálva egy váratlan gyűrűzárási reakciót 
észleltek, melynek segítségével egyszerűen 
hozzáférhető intermedierekből egy lépés
ben előállítható a kívánt [6.6.5.6]-os kon
denzált gyűrűrendszer. Az új reakciót sike
resen kiterjesztették más gyűrűtagszámú 
analógokra is. A heterociklusos vegyülete- 
ken új funkciós csoportok bevitelére is 
használható az átmenetifém katalízis. 
Az előadó és munkatársai elsőként alkal
maztak keresztkapcsolási reakciókat 
tetrazinvázon. így sikerült új, aszimmetri
kusan helyettesített tetrazinszármazékok 
előállítását megoldani. Az alkalmazott ki
indulási vegyületek reaktivitása jó egyezést 
mutatott a pozitrónium annihilációs 
mérésekből következtetett relatív elektron- 
sűrűségeikkel.

Jalab Annamária -  Windberg Emőke

(Az előadások kivonatai és a Bruckner-termi előadások programja olvasható az MTA Kémiai Osztály, Szerves és 
Biomolekuláris Kémiai Bizottság honlapján, a következő web oldalon: 
http://www,k fki.hu/~cheminfo/osztalv/bizott/bruckner/bruckner.htmn
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VI. Magyar Aeroszol Konferencia
(Debrecen, 2002. október 10-11.)

Az MKE Magyar Aeroszol Társasága a 
Magyar Tudományos Akadémia Debreceni 
Területi Bizottság Fizikai Munkabizottsá
gával az MTA Atommagkutató Intézetében 
rendezte meg az „Aeroszolok a környezet
ben, a gyógyászatban, az iparban és a me
zőgazdaságban ’’ címmel meghirdetett VI. 
Magyar Aeroszol Konferenciát. Magyar 
Aeroszol Konferencia kétévenként kerül 
megrendezésre. A rendezvény célja az, 
hogy összehozza azokat a különböző tudo
mányterületeken dolgozó kutatókat, alkal
mazókat, akiknek a munkája valamilyen 
szempontból kapcsolatban van az aeroszo
lok vizsgálatával.

19 intézményből ötvenen vettek részt a 
konferencián, 28 szóbeli előadás hangzott 
el, további 6 szerzőcsoport poszter szekció
ban mutatta be munkáját. A Kálmán Sys
tem Környezetvédelmi Műszerfejlesztő, 
-gyártó és Kereskedelmi Kft. kiállítóként 
és a konferencia támogatójaként volt jelen.

Lovas Rezsőnek, az MTA Atommagku
tató Intézete igazgatójának köszöntőjét kö

vetően Mészáros Ernő akadémikus, a Ma
gyar Aeroszol Társaság elnöke nyitotta 
meg a konferenciát. Ezután beszámolókat 
hallottunk a közelmúltban külföldön rende
zettjelentős nemzetközi aeroszol konferen
ciákról. Czitrovszky Aladár, a Magyar Ae
roszol Társaság titkára bejelentette, hogy a 
2004-es Európai Aeroszol Konferenciát 
Budapesten fogják megrendezni. A Konfe
renciára bejelentett előadások az alábbi öt 
témacsoportba sorolva hangzottak el:

• Szénvegyületek a légköri aeroszol
ban, elnök: Mészáros Ernő

• Aeroszolok és éghajlat, elnök: Koltay 
Ede

• Hatások az emberi egészségre, elnök: 
Kerényi Tibor

• Mintavétel, mérési módszerek, mérő
eszközök, elnök: Kiss Árpád Zoltán

• Légköri aeroszol tulajdonságai, üle
pedése, elnök: Czitrovszky Aladár.

A munkák átfogták az aeroszol fizikai 
és kémiai tulajdonságainak vizsgálati mód
szereit; mintavételi és mérési (analitikai)

A Magnézium Társaság ülése
(Budapest, 2002. október 16.)

Az ülésen 25 fő vett részt, melyet Kiss A. 
Sándor, a leköszönő elnök nyitott meg.

Lasztóczi Bálint és munkatársai (MTA 
Kémiai Kutatóközpont, Neurokémiai Osz
tály) „Magnézium-ion hiányos oldattal ki
váltott kísérletes epilepszia -  egy új gluta- 
minsav-receptor antagonista hatása” című 
előadásukban kifejtették, hogy a magnézi
umhiányos oldattal kiváltott úgynevezett 
hipomagnéziás epilepsziamodell kiemelt 
jelentőségű az epilepsziakutatásban, mivel 
a rohamok közötti szakaszra jellemző 
interiktális EEG aktivitást képes reprodu
kálni. így a gyógyszerjelölt molekulák spe
cifikus serkentő vagy gátló hatása vizsgál
ható. A munkacsoport egy új glutaminsav 
receptor antagonistát (Q5) vizsgált, amely 
gátolta az AMPA által kiváltott kalcium-io
nok beáramlását. Megvizsgálták, hogy az 
új molekula képes-e a hipomagnéziás 
epileptiform aktivitást in vitro gátolni. 
A Q5 kis koncentrációban szelektíven gá
tolta a rohamszerű iktális aktivitást, míg az 
interiktális típusút csak nagyobb koncent
rációban gátolta.

Stefanovits-Bányai Éva és munkatársai 
(Szt. István Egyetem, Alkalmazott Kémiai 
Tanszék, Budapest) „A magnézium szerepe 
a kadmium okozta stressz csökkentésére 
búzanövényekben” címmel tartottak elő

adást. A környezeti stresszhatások közül 
egyike a legjelentősebbeknek a kadmium 
okozta stressz. Ennek nemcsak a haszonnö
vények számára van komoly károsító hatá
sa, hanem a táplálékláncba kerülve súlyos 
problémát jelent a fogyasztók számára is. 
A vízkultúrában nevelt búzanövénykéket 
Kt7 és 10 3 mólos kadmiumkoncentráció, 
illetve pótlólag adagolt 1%-os Mg stressz
nek tették ki. A kadmiumkezelés hatására 
megváltozott az összes aminosavtartalom, 
ezen belül a prolin és poliamin mennyisége 
és megnőtt a peroxidáz stresszenzim aktivi
tása. A pótlólag adott magnézium ezeket 
kedvezően befolyásolta.

Kiss Zoltán (Makói Kórház Belgyógyá
szati Osztálya) „A magnézium szerepe a 
„HIGH-TECH” kardiológiai terápiában” 
című előadásában a magnéziumnak vérrög
zítő (thrombolyticus) hatását ismertette. 
A szokásos vérrögoldók alkalmazása ese
tén a szívizomelhalást okozó koszorúérág 
keringését mintegy 50-60%-ban állították 
helyre, míg a high-tech katéteres koszo
rúér-tágítással a hatékonyság 75%-ra emel
kedett. A magnéziumion mérsékelt anti- 
tromboticus hatású. Amíg a szokásos 
vérrögoldók csak a vörösvértestekből és 
fibrinből álló („vörös vérrög”) részt oldják, 
és a „fehér vérrögöt” nem, addig a magné

módszerekkel, műszerekkel ismertették 
meg a résztvevőket, és tárgyalták a vizsgá
latok eredményeinek értelmezését az aero
szol éghajlatra és az ember egészségére 
gyakorolt hatásával kapcsolatban.

A konferencián elhangzott előadások és 
bemutatott poszterek kivonatai a konferencia 
honlapján ('http://www.atomki.hu/~aero6/') 
olvashatók és onnan letölthetők.

Összességében sikeresnek tekinthetjük 
a Konferenciát. Valamennyi bejelentett elő
adás elhangzott. Hasznos vitákra, beszélge
tésekre adtak lehetőséget a kávészünetek. 
Figyelemre méltóan sok volt a fiatal elő
adó. Jelentős eredménynek tartjuk, hogy a 
Konferencián az aeroszolkutatással kap
csolatos, szinte minden szakterület képvi
selve volt; az alapkutatásban dolgozó 
vegyészek, fizikusok, orvosok, meteoroló
gusok mellett az alkalmazók, műszergyártó 
mérnökök és a környezet- és egészségvéde
lemmel foglalkozó hatóságok képviselői is 
aktívan vettek részt.

A szervezők nevében köszönetét mon
dok mindazoknak, akik a szervezésben és 
kivitelezésben segítették munkánkat.

Borbélyné Kiss Ildikó

zium valamennyi fajta heveny vérrögkép
ződést gátolta. Tehát a magnéziumnak bi
zonyíthatóan helye van a sokszor halálhoz 
vezető vérrögképződés megakadályozásá
ban. Kívánatos a jelenlegi high-tech keze
lésmódok hatékonyságát fokozó magnéziu- 
mos kiegészítés.

Takács-Hájos Mária (Tessedik S. Főis
kola, Szarvas) a Jasiban (Jászvásár, Romá
nia) tartott 3. Román Magnézium Szimpó
ziumon részt vett magyar kutatók 
eredményeit ismertette.

Az előadásokhoz számos hozzászólás 
hangzott el. így Körtvélyes István a szalici
látok trombózist gátló hatása és a magnézi
umadagolás közötti kombinálhatóság után 
érdeklődött. Kuli Vilma a kadmiumnak a 
májfunkcióra gyakorolt mérgező voltát is
mertette. Fornádi Annamária örömmel 
hallgatta a modellezett epilepszia- és mag
nézium-kutatás eredményét. Megjegyezte, 
hogy a pszichológusok eléggé elterjedten 
alkalmazzák a magnéziumos terápiát.

Az előadói ülés befejezése után Kiss A. 
Sándor vázolta a Magnézium Társaságnak 
az elmúlt négyévi tevékenységét, a Magné
zium Szimpózium rendezését és megkö
szönte a társaság tagjainak segítő közremű
ködését. Egyben bejelentette, hogy az 
elnökségről leköszönvén, az új választáso
kon nem indul, mert folyamatosan csak 3 
ciklusban lehet valaki elnök. Ezek után át
adta a szót Androsits Beátának az MKE 
ügyvezető igazgatójának.
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Androsits Beáta ismertette a választás 
előkészítését és a lebonyolítási eljárást. 
Felkérte Loch Jakab professzort, hogy vál
lalja el a levezető elnöki tisztséget.

Loch Jakab köszönetét mondott, hogy 
Kiss A. Sándor 1989 óta, mint alapító elnök 
eredményesen vezette a társaságot, amely 
kétévente, nemzetközi részvétellel hazai 
szimpóziumot és 1998-ban a nagysikerű 6. 
Európai Magnézium Kongresszust rendez
te meg Budapesten. Javasolta, hogy örökös 
tiszteletbeli elnöknek válasszák meg Kiss 
A. Sándort.

Körtvélyes István, mint a BVK volt ve
zérigazgatója ismertette Kiss A. Sándor 
gyári múltját és azt, hogyan alakult ki veze

A VEKOR őszi konferenciája
(Balatonfiired, 2002. október 15-17.)

A VEKOR Kft. őszi konferenciáját a ha
gyományos helyszínen, az újjáalakított ba
latonfüredi UNI Hotelben rendezte meg. 
A konferencián 122 cég képviseletében 
203 szakember vett részt. A kiállításon több 
cég (Abrazív Kft., Color Service Kft., 
Eastrend Kft., Henelit Kft., P+M Polimer 
Kft., Soltész + Soltész Kft., Spray-Tech 
Kft., Szökőár Kft., TECHNO-WATO Kft., 
Testőr Kft., ZENTAX-HELIOS Kft. és a 
VEKOR Kft.) bemutatta a korrózióvéde
lemhez kapcsolódó termékeit, eredménye
it. A nyolc országból érkezett külföldi 
résztvevők száma 14. Szokás szerint a kiál
lítás az első napi program végén nyílt meg. 
A kiállítók ekkor mutatták be termékeiket, 
eredményeiket, de mindhárom napon az ér
deklődők rendelkezésére álltak.

A konferenciát Horvátth Márton, a 
VEKOR Kft. ügyvezető igazgatója nyitotta 
meg. A megnyitó során a résztvevők meg
emlékeztek az elhunyt Horkay Ferencről, 
mindannyiunk tanáráról.

Az első témakör, „az újdonságok a kor
rózióvédelemben” jolly joker a témák kö
zött, évente két alkalommal az új eredmé
nyek, hazai bevezetések bemutatására ad 
alkalmat, hogy kollégáink tájékozottak le
gyenek a lehetőségekről. A témát Nemes 
Katalin elnökségével tárgyalták meg a 
résztvevők. Az első három előadás a Paksi 
Atomerőmű Rt. gőzfejlesztőinek korrózió
jával és dekontaminálási folyamatainak ha
tásosságával foglalkozott. Az erőmű részé
ről Patek Gábor, a Veszprémi Egyetemről 
Varga Kálmán és Németh Zoltán előadásai
ból ismerhettük meg a problémákat és meg
oldásukat.

mkl

tésével a magnéziumos növény-biokémiai 
kutatás.

A levezető elnök ezután ismertette a je
lölőbizottság javaslatát, mely szerint az új 
elnöknek Kiss Zoltán kardiológus főorvost 
javasolják, aki eddig is aktív tagja volt a 
társaságnak. A szavazatok számlálására 
Stefanovits-Bányai Évát kérték fel. A vá
lasztás eredményeképpen az új vezetőség 
az alábbi:

elnök:
dr. habil. Kiss Zoltán főorvos, Makó 

örökös tiszteletbeli elnök: 
dr. Kiss A. Sándor 

titkár: dr. Fornádi Annamária 
elnökségi tagok:

Krivián Lajos „A korrózió elméletének 
hibás részei” címmel közölte vitákat kivál
tó gondolatait.

Visszakanyarodva az energiatermelés 
témához, Soltész György és Hans Forstner 
víz- és gőzrendszerek töltetoldali korrózió- 
védelmét ismertette filmképző aminokkal.

Horvátth Márton előadásában az épüle
tek melegvíz-vezetékei korai lyukadásának 
okaival foglalkozott.

Rostás Zoltán bevonatokra vonatkozó, 
találóan „bevoNet” néven bevezetett inte
raktív szakmai információs honlapot muta
tott be (www.bevonet.hul.

Maradva a festékbevonat témakörénél, 
ismertetve a forgalmazással kapcsolatos 
törvényi előírásokat, Zanathy Valéria a fes
tékipari hígítókról beszélt. Ehhez kapcso
lódva Papp Sándor pénzügyőr százados a 
jövedéki törvény festékipari hígítókra vo
natkozó részéről tájékoztatott.

A II. téma szennyvíz- és vegyszerálló 
bevonatrendszerek kérdésével foglalkozott 
(elnök: Zanathy Valéria).

A festékbevonatok témája minden kon
ferencián jelentős szerepet játszik. Lengyel 
Béla a vizes hígítású kötőanyagokkal ki
alakított bevonatok gyorsított vizsgálatai
nak tapasztalataiból levonható következte
téseket ismertette. Széchy Gábor és előadó
társai a klórozott szénhidrogén-tartalmú ol
dószergőzök katalitikus oxidációjára vo
natkozó kísérleteikről számoltak be.

Prof. 11. Hubacek munkatársai G. 
Schmidt igazgató előadásában szilikáttech- 
nológián alapuló impregnáló eljárás ered
ményeit mutatták be terméskő-, beton- és 
műkőfelületek helyreállítására vonatkozó

dr. Galbács Zoltán, 
dr. Szőke Éva,

Takács né dr.Hájos Mária, 
dr. Tóth Péter

A  2003. évi közgyűlés küldöttjéül 
dr. Szőke Évát választotta meg a társaság.

A választások után az új vezetőség elha
tározta, hogy 2003. május 29-30. között 
rendezik meg a 8. Magyar Magnézium 
Szimpóziumot Hajdúszoboszlón. Kiss A. 
Sándor, mint a Magnesium Research szer
kesztőbizottságának tagja vállalta, hogy a 
folyóirat CALANDAR rovatában meghir
deti a szimpóziumot, az egyesület havi köz
leményei mellett.

Kiss A. Sándor

szabadalmuk alapján. Az eljárás az utóbbi 
években műemlékek és ipari épületek fel
újításában jelentős szerepet játszik.

Rajhona János és Papp Béla a kén-hid
rogén szerepével és a szennyvízkezelésben 
előidézett korrózióval foglalkozott. Szabó 
Barnabás az ivóvízhez is felhasználható 
Sigma bevonat adta lehetőségekről számolt 
be. M. Kaempffer rostokkal, pelyhekkel dú
sított műgyantából felépített vastagbevona
tokat ismertetett. B. Siemens a szennyvíz- 
kezelő berendezések oldószermentes 
bevonatait tárgyalta. P. Jarvinnen vizes hí
gítású korrózióvédelmi rendszereket muta
tott be. Győrft Péter a Xypex beton impreg- 
náló-bevonószer hatékonyságáról beszélt, 
akár szennyvizekkel szemben is.

A III., „fémes bevonatok a korrózió el
len” témában kolozsvári kollégánk, Grün- 
wald Ernő volt az elnök és az első előadó. 
Vasporból zsugorított alkatrészek lüktető 
árammal végzett horganyozásáról számolt 
be. Vértes György és Lambertusz Zsoltné 
ezüst öblítővízből visszanyerésére alkal
mazott eljárást ismertetett. Regős Zoltán 
Cr(VI) nélküli oldatban kialakított konver
ziós bevonatokra vonatkozó eredményeiket 
mutatta be. Antal Árpád az EU-csatlako
záshoz kötődően a magyar tűzi-horganyozó 
ipar most elkészült stratégiai tervét, ponto
sabban ennek munkamódszerét ismertette.

A VEKOR-hagyományoknak megfele
lően most is élénk vita követte az előadáso
kat.

Az előadások anyagát a hozzászólások
kal együtt a tavaszi konferencia résztvevői 
kézhez kapják, egy részük pedig a Korrózi
ós Figyelőben jelenik meg. Elkészülte után 
az emlékeztetőt a VEKOR Kft.-tői bárki 
megrendelheti.

-bkv-

36 2003. 58. ÉVFOLYAM. 1. SZÁM



Kemometria’02
(Tata, 2002. szeptem ber 30 -  október 1.

Az MKE Analitikai Szakosztály Kemomet- 
riai Szakcsoportja immár 23. alkalommal 
találkozott egyetlen éves kihagyás nélkül.
A színhely ezúttal Tata volt, a híres edzőtá
bor, ami természetvédelmi terület, kelle
mes, virágos tóparti parkkal, tágas hotellel, 
pihenésre és munkára egyaránt alkalmas.

Zsúfolt programot szerveztünk. Hála a 
sok benyújtott előadásnak, ill. poszternek a 
„bőség zavarával” kellett megküzdeni. Bi
zony ez kellemes gond, sokan irigyelnének 
érte. Nemzetközi szakértőket, egy-egy 
részterület kiválóságát is meghívtuk, ami 
segít abban, hogy kitekintésünk legyen a 
világra, hol is tart a kemometria tudománya 
manapság, milyenek az új módszerek, mely 
problémákat lehet megoldani ezekkel az 
eszközökkel? Szerencsére a néhány évvel 
ezelőtti megtorpanás után évről évre nő a 
résztvevők száma, és a tudományos színvo
nal is.

A konferencia vasárnap délután kezdő
dött, az elhelyezkedés, regisztráció gyorsan 
és problémamentesen lebonyolódott, és a 
posztereket is szinte kivétel nélkül még va
sárnap kifüggesztették. Az előadások hét
főn 9 órakor kezdődtek. Az első előadást 
Mia Hubert (Belgium) nagy matematikai 
apparátust felvonultatva a robusztus mód
szerekről tartotta, bemutatva a kemo- 
metriában döntő fontosságú PCR és PLS 
technikák gyors algoritmussal számítható 
robusztus változatait. Ezután Riccardo 
Leardi (Olaszország) beszélt a genetikus 
algoritmusok speciális alkalmazásáról, a 
spektrumok kalibrációra szolgáló hullám
hossz tartományainak kiválasztásáról. Azt 
állította, hogy módszere általában jobb, de 
legalábbis olyan jó, mint a szakértőké, de 
neki semmiféle előzetes információra nincs 
szüksége, milyen anyagot, milyen adalékot 
keresünk, ill. minek is szeretnénk a kon
centrációját meghatározni. Dávid Living
stone (Anglia) mesterséges ideghálózatok 
(ANN) gyógyszertervezésben való felhasz
nálásáról beszélt didaktikailag is jól szerve
zett előadásában. Alekszej Pomerancev, az 
Orosz Kemometriai Társaság elnöke sebes
ségi állandók spektrumokból történő becs
lésének új módszerét, a szukcesszív Bayes- 
becslést ismertette a bayesi becsléselmélet 
alapján, támaszkodva a saját fejlesztésű 
FITTER nevű programjára, ami MS Excel 
környezetben futtatható. Oxana Rogyiono- 
va (Oroszország) az Orosz Kemometriai 
Társaság titkára, az ún. Egyszerű Interval-' 
lum Számolás módszerérének elméletét és 
gyakorlati alkalmazását mutatta be. Sajnos 
Roberto Todescini (Olaszolszág) megbete
gedett, és így nem tudta előadását megtarta

)

ni. Helyére Kolossváry István előadása ke
rült a keddi napról. O nagy (és ritka) mátri
xok sajátérték problémájáról adott elő, 
szintén angolul. Igor Zenkevics (Oroszor
szág) az enantiomerek és diasztereomerek 
gázkromatográfiás elúciós sorrendjének 
molekula dinamikai módszerekkel történő 
előrejelzéséről beszélt. Ezzel véget ért az 
angol nyelvű program és megkezdtük a ma
gyar nyelvű előadásokat.

Szepesváry Pál a korrelációs együttható 
felfedezésének történetét ismertette, és nem 
feledkezett meg a kapcsolódó problémák
ról sem. Rajkó Róbert rövid korreferátumá
ban további érdekességeket közölt, pl. a 
korrelációs együttható kiszámítására vo
natkozó képletekről és „felfedezőikről”, ill. 
a korrelációs együttható robusztusságáról. 
Élénk vita zárta az előadások sorát.

A poszterszekcióban 19 posztert mutat
tak be, nagyon magas színvonalon. Mivel 
mindenkit nem lehet kiemelni, így csak a 
Rajkó Róbert által gondozott honlapunk
hoz irányíthatjuk az érdeklődőket, ahol 
minden előadás és poszter kivonata is ren
delkezésre áll: http://www.iate.u-szeged. 
hu/~raiko/Kemometria02/

A legjobb posztert szavazással válasz
tottuk ki úgy, hogy minden résztvevőnk 1 
szavazatot adhatott le. A mezőny kiegyen
súlyozottságára jellemző, hogy 11 poszter 
kapott legalább 1 szavazatot, 4 pedig jelen
tős számút. Mivel a legjobb posztert holt
verseny miatt nem lehetett megállapítani, 
az egyik külföldi szakértőt vontuk be a dön
tésbe és így Szentmiklósi László, Kemény 
Sándor: „Kísérleti tervek eredményeinek 
számítógépes szimulációja” című posztere 
nyerte az MKE által felajánlott pezsgőt. Di
cséretben részesültek Vanyúr Rozália, Ja
kab Annamária és Zádor Judit. A poszter 
szekció során kaphattunk információt a 
szponzoroktól: Servitec Kft. (Foss Tecator; 
Foss NIRSystems).

Kedden több, időben egymást követő 
szekcióban hangzottak el magyar nyelvű 
előadások a többváltozós módszerek, jel- 
feldolgozás, környezetvédelmi alkalmazá
sok és egy ipari alkalmazásokat tömörítő 
szekcióban, melyben kísérlettervezési, mi
nőségellenőrzési, minőségbiztosítási (vali- 
dálással foglakozó) munkák kaptak helyet. 
Az előadások hosszát 20 percben kellett 
korlátoznunk, s ez bizony azt eredményez
te, hogy még szigorú elnökök esetében is 
kicsúsztunk az időből. Horvai György mo
lekulák orientációiról, mint többváltozós 
statisztikai problémáról, Lengyel Attila a 
timföldek minősítése során az értékelő tu
lajdonságok csökkentéséről, Rajkó Róbert

a kalibrációs egyenes konfidenciasáv meg
határozásának problémáiról, Jámbor- 
Avenarius László az emberi szem érzékeny
ségi görbéinek zaj analíziséről, Pap Tamás 
digitális analitikai jelek dekonvolúciós fel
dolgozásáról beszélt. Révay Zsolt a nagysá
gára és elhelyezkedésére is diszkrét jelsoro
zatok kiértékelésére kidolgozott Teljes 
Valószínűségi (valószerűségi) Módszerről 
és alkalmazhatóságáról, Paksy László a Sa
jó folyó szezonális változásának vizsgála
táról, Raisz Iván a vízszennyezés kockázati 
elemzéséről, Raisz Péter a felszíni vizek 
szennyezettségének nitrogénformáiról, Ke
mény Sándor a hat szigma módszerről és 
ipari alkalmazásáról, Komka Kinga a 
bioanalitikai módszerek kalibrációs problé
máiról, Rabi Erzsébet a beszállítók értéke
lésénél alkalmazott statisztikai módszerek
ről, Seregély Zsolt a Polár Minősítő 
Rendszerrel (PQR) kapcsolatos legújabb 
eredményeikről, és Darvas Ferenc a 
posztgenomikus gyógyszerkutatással kap
csolatos automatikus elemzés és kemomet
ria szerepéről tartott előadást.

A konferenciát a Kemometriai Szakcso
port elnökének és az elnökség tagjainak 
megválasztásával zártuk. A választás ered
ménye a következő:

elnök:
Héberger Károly 
elnökségi tagok:

Rajkó Róbert,
Pap Tamás,

Szepesváry Pál,
Kemény Sándor,
Lengyel Attila 

lettek.
A következő konferenciánk nemzetközi 

lesz. Öt éve szerveztünk Conferentia 
Chemometrica CC’97 címmel egy nagy si
kerű nemzetközi konferenciát. Jövőre a 
kromatográfiás szakosztállyal (részükről 
Kalász Huba koordinálásával) együtt szer
vezzük 2003. október 27-29. között az 
Agrohotelben (Budapest). Természetesen 
külön szekciót szervezünk a kromatográfi
ás adatok elemzésének, de ez nem jelent 
semmiféle tematikai jellegű korlátozást. 
Bármilyen kísérlettervezési, spektrális, 
vagy más adatfeldolgozási, osztályozási, 
minőségbiztosítási stb. előadást, ill. posz
tert szívesen fogadunk. Kérjük, hogy erről 
magyar és külföldi kollégáikat is informál
ják.

Héberger Károly -  Rajkó Róbert
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Tudásból, tapasztalatból táplálkozó erő

Magyarország és a közép-európai térség egyik vezető gyógy
szerkutató, -termelő és -értékesítő vállalata folyamatosan 
várja megmérettetésre vágyó, középfokú angolnyelv-tudással 
rendelkező

VEGYÉSZ, VEGYÉSZMÉRNÖK

végzettségű munkatársak jelentkezését a termelés, a kutatás, 
a minőségbiztosítás és a technológiai fejlesztés területeire.

Magas színvonalú szakmai munkájáért cserébe az EGIS 
Gyógyszergyár Rt. versenyképes jövedelmet, kimagasló 
színvonalú szociális ellátó rendszert és folyamatos szakmai 
továbbképzési lehetőséget nyújt.

A felvételt nyert pályázók számára biztonságot jelent a szé
les körű, mindenre kiterjedő szociális juttatások rendszere. 
Szabadidejük tartalmas eltöltését szolgáljáküdülőink, vitor
lásaink, sporthajóink, sportpályáink, edzőtermeink, könyvtá
raink.

Csatlakozzon egy dinamikusan fejlődő nemzetközi céghez!

Ha könnyen veszi az akadályokat és Ön is részese szeretne 
lenni a sikereinknek kérjük, ne késlekedjen, és juttassa el 
szakmai önéletrajzát az alábbi címre:

EGIS Gyógyszergyár Rt.,
személyzeti és oktatási osztály
1106 Budapest, Keresztúri út 30-38. 
fax: 06-1-265-5807, e-mail: hr2@egis.hu
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magyar kémikusok lapjanak
m é d ia a já n la ta  2 0 0 3 . évre

A M agyar K ém ikusok Lapja (MKL) a M agyar Kém ikusok Egyesületének (M KE) 1945-ben 
alapított, egyetlen m agyar nyelvű gyakorlati kém iával foglalkozó mérnöki szintű folyóirata, 

az M KE hivatalos lapja. Szerkesztésének legfontosabb célkitűzése a mérnöki szintű 
ism eretterjesztés és tapasztalatcsere a kém iai technológia valam ennyi területén, 

a vegyipari és egyesületi hírek közlése.

Az MKL-ban megjelenő hirdetések és fizetett közlemények 2003-ben havonta a MKE tagjaihoz 
és az előfizetőkhöz jutnak el. Olvasóink között találhatók az ország valamennyi vegyipari gyárának, 

illetve kémiával és kémiai technológiával foglalkozó intézeteinek és intézményeinek döntéshozói
és véleményformálói.

A MKL színes és fekete-fehér hirdetéseket egyaránt megjelentet. Kérjük, hogy a hirdetéseket 
az alábbi minőségi követelmények szerint küldjék meg szerkesztőségünknek.

A hirdethető felület mérete egész oldalnál 245x170 mm, 
fekvő oldalnál 120x170 mm, álló fél oldalnál 245x80 mm.

Lapunk tárgyhó 5-ig jelenik meg.
Megrendelésüket, ill. hirdetésüket és fizetett közleményük anyagait a tervezett megjelenés előtt 

két héttel kérjük szerkesztőségünk címére megküldeni 
(Magyar Kémikusok Lapja Szerkesztősége, 1027 Budapest, Fő u. 68.).

Hirdetési alapdíjaink 2003 -ben a következők 
(ezer Ft-ban ÁFA nélkül):

Terjedelem Fekete-fehér Színes belív Borító II, III. Borító IV.
Egész oldal 88 160 +20% +30%
Féloldal 50 100 +20% +30%
Negyedoldal 32 73 +20% +30%

Többszöri megjelenéskor kedvezményt biztosítunk.

A fizetett közlemények (PR cikk) megjelentetésének díja megyegyezik a fekete-fehér hirdetés 
alapdíjával. Megegyezés szerint méretű szórólapot és prospektust is elhelyezhetünk a Magyar 
Kémikusok Lapjában. A PR cikk kéziratának leadási formája megegyezik az egyéb cikkekével

(1. az MKL útmutatóját).
Várjuk jelentkezésüket, kérdéseikkel forduljanak szerkesztőségünkhöz!

További felvilágosítással készséggel állunk rendelkezésre.
(Süli Erika, 1027 Budapest, Fő u. 68., Tel.: 201s-6883, e-mail: mkl.mke@mtesz.hu).
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KÉMIAI ÉS VEGYIPARI TÁRGYÚ LAPOK TARTALMÁBÓL

Magyar Kémiai Folyóirat

(108. évfolyam, 10. szám, 2002. október) 
Beér János Miklós: Áramlástan és ké

mia az égéstechnológiában (Összefoglaló 
közlemény)

Tombácz Etelka: A humuszanyagok ha
tárfelületi és kolloid tulajdonságai

Varga Kálmán -  Németh Zoltán -  Szabó 
Andrea -  Oravetz Dezső -  Tilky Péter -  
Schunk János: Gőzfejlesztő hőátadó csö
vek állapotának tematikus vizsgálata I.

Homonnay Zoltán -  Kuzmann Ernő -  
Stichleutner Sándor -  Kristófné Makó Éva 
-  Varga Kálmán -  Németh Zoltán -  Szabó 
Andrea — Tilky Péter -  Schunk János -  
Patek Gábor: Gőzfejlesztő hőátadó csövek 
állapotának tematikus vizsgálata II.

Szintay Gergely -  Horváth Attila: 
Cink(II)- és réz(II)-oktaetil- és tetrafenil- 
porfirinek fotofizikai sajátságainak össze
hasonlítása és nitrogénbázisokkal képzett 
komplexeinek jellemzése

Műanyag és Gumi

(39. évfolyam, 10. szám, 2002. október) 
Szabó Ferenc: A hőre lágyuló tömeg 

műanyagok piaci helyzete
Romhány Gábor -  Karger-Kocsis Jó

z se f-  Czigány Tibor: Lenszál tönkremene
teli mechanizmusának feltárása szakító
igénybevétel hatására az akusztikus 
emisszió módszerével

Bodnár Ildikó -  Borda Jenő -  Kéki Sán
dor -  Deák György -  Zsuga Miklós: Politej- 
sav szintézis: a tejsav termikus és mikro
hullámú gerjesztéssel történő direkt 
polikondenzációja és a két módszer össze
hasonlítása

Niedermeier, W. -  Fröhlich, J.: A gumi 
ágyazóközegben aktív töltőanyagok által 
kiváltott erősítési mechanizmus

Magyar Vegyipar

(12. évfolyam, 9-10. szám, 2002. szeptem
ber-október)

Elnökségi ülés a Magyar Vegyészeti 
Múzeumban

Vegyipari Környezetvédelmi és Kémiai 
Biztonsági Konferencia

Környezet -  védelem
Humánpolitikai és munkaügyi vezetők, 

szakértők találkozója
Versenypolitika
Az évtized technológiai beruházása 

Magyarországon
A műanyagok hírnevének növeléséért. 

A PR tevékenység összehangolása
Újdonságok a műanyagok építőipari al

kalmazásában
A vegyipari minőségirányítást oktatók 

képzése
Biztonság, teljesítmény, párbeszéd
Hírek a vegyiparból
-  Bemutatkozik a Chemoldanzas Kft.
-  Az országban elsőként Jászberényben

indul el a habosított fóliából készült 
polietilén csomagolóanyag gyártása

Korróziós Figyelő

(42. évfolyam, 5. szám, 2002.)
Horkay Ferenc (1926-2002)
Krivián Lajos: Gondolatok a korrózió

ról
Szabó Sándor — Bakos István: A  fém- 

korrózió és a kémiai egyensúly
Rusu, Ioana -  Grünwald Ernő -  Atyim 

P á l-  Várhelyi Csaba -  Várhelyi Csabajr.: 
Furfúrol és furfuril-alkohol hatásmechaniz
musa fémbevonatok galvanikus leválasztá
sára I. Elméleti meggondolások

Rosta László: Korrózióvédelmi minő
ség az előírások, valószínűségek és tapasz
talatok tükrében

Konrádné Mikes Zsuzsa: Leszakításos 
tapadásvizsgálat gyakorlati tapasztalatai 

Zanathy Valéria -  Horvátth Márton: 
Meddig védi a bevonat az acélszerkezete
ket?

Plast-lnform

A műanyagipari Mérnökök Egyesületének 
honlapján (www.spe.hul a Plast-lnform új
ságban olvashatók a műanyagipar hírei, pá
lyázatok, cégbemutató riportok, rendezvé
nyek és szakcikkek.

S.E.

A M agyar Kémikusok Lapját tám ogató  vállalatok é s  intézm ények
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inae u az  m agyarorszag
Különleges Gázok Főosztály 
1097 Budapest. Illatos út 9-11.
Telefon: 3474-761 Telefax: 3474-790

HiQ

Ha speciá lis  gázról van szó a  HiQ az,
am ely m éltó az Ön bizalm ára

A Linde Gáz Magyarország Rt.
közel 20 milliárdos forgalmával,
valamint 510 alkalmazottal
Magyarország legnagyobb műszaki gázokat
előállító és forgalmazó vállalata,
mely a kezdetektől foglalkozik
különleges gázok és keverékek forgalmazásával
és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások
nyújtásával.

Cégünk a környezet védelmét
szem előtt tartva folytatja tevékenységét,
a hazai műszaki és orvosi gázt gyártó vállalatok
közül elsőként kapta meg
az igen magas követelményeket támasztó
MSZ EN ISO 14001 tanúsítást,
valamint az ISO 9001 szerinti minősítést
valamennyi termékére, eljárására
és szolgáltatására.

K ülön leges gázterm ék ek , 
szere lv én y ek  é s  szo lg á lta tá so k :

• Nagytiszta gázok 7.0 (99.99999%) tisztaságig
• Standard gázkeverékek
• Hitelesítő és kalibráló gázok
• Speciális nyomáscsökkentők
• Elvételi helyek
• Komplex gázellátó rendszerek

Vevőink számára teljes körű megoldásokat kínálunk speciálisan előállított gázok ipari, kísérleti, fejlesztési, 
méréstechnikai felhasználásához.

www .lindegas.hu
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50 éves a Tiszai Vegyi Kombinát
A fél évszázaddal ezelőtt alapított Tiszai Vegyi Kombinát két új gyár meg

építésével válaszol az új évezred kihívásaira. A több mint 100 milliárd forintos 
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Deutérium az új mikroelem és annak biokémiai hatásai

Bevezetés

2001 w \  » 2
* S l KISS A. SÁNDOR

X> ) 8 ,

A deutérium  a hidrogénnek kettes töm egszám ú izotópja 
(D = 2H), nem  radioaktív. A könnyű ( lH) és nehéz (2H) 
hidrogének közötti egyedülállóan nagy töm egkülönbség 
miatt a közönséges hidrogénnel és a deutériummal képzett 
vegyületek tulajdonságai észrevehetően különböznek.

A könnyű víz (H 20 )  forráspontja 100 °C. A nehézvíz 
(D 20 )  azonos körü lm ények  közt m érhető forráspontja  
101,4 °C.

A réz-szu lfáto t könnyűvízből kristályosítva azúrkék 
színű kristályokat kapunk (kékkő, C u S 0 4-5H20 ) .  A ne
hézvízből tö rténő  kristá lyosítás türkizzöld k ristá lyokat 
eredm ényez (C u S 0 4-5D20 ) .

Az Aspergillus n iger  (korom penész) közönséges vízzel 
készült tápközegben nevelve fekete színű, ugyanakkor a 
nehézvizes közegben nevelt alabástrom-fehér színű.

Ha a m orfium  -C H 3 oldalcsoportjának hidrogénjeit de
utérium ra cseréljük ki (deuteráljuk), akkor csökken a fáj
dalom csillapító és m érgező hatása.

A deuterált víz (D-,0, DHO) az élő szervezetekre több
nyire gátló hatású. H a dohánynövényeket növekvő kon
centrációjú (0-90% ) nehézvizet tartalmazó közegben ne
veljük , a koncen tráció  növekedésével párhuzam osan  
csökken a növények magassága. E gátló hatást korábban 
több kutató is vizsgálta [1,2,17]. Állatoknak a nagy nehéz
víz-koncentrációjú vízzel való itatáskor a vérképük lerom 
lott, illetve 38%  D20 -n á l nagyobb koncentrációnál az állat 
(kutya) elpusztult [20].

A fenti néhány példa nyom án talán jogos a felvetés, 
hogy a deutérium ot „viselkedése” alapján új m ikroelem 
nek tekinthetjük. A deutérium  lehet az élő szervezetek szá
mára eszenciális és toxikus is [4], koncentrációja függvé
nyében.

A term észetes v izek deutérium tartalm a kb. a 
150 :1 000 000 atom aránynak felel meg (ha a term észetes 
víz hidrogénjeit leszámolnánk, akkor 1 000 000 db hidro
gén közt 150 db deutérium ot találnánk, ami 0,015 atom- 
% -nak felel meg. Ezért mondhatjuk, hogy az atom arány 
150 ppm .) Ehhez a deutérium koncentrációhoz az evolúció 
során az élő szervezetek (növények, állatok és az em ber is) 
alkalm azkodtak. Az emberi szervezetben (nedvben) 12-14 
mM/1 deutérium  van. Az em beri vérben kalcium ból

* 6726 Szeged, Főfasor 73A/2

1 mM /l, m agnézium ból 1 mM/1, káliumból 4 mM/1 találha
tó. A deutérium tartalm at e három kationnal összehasonlít
va, nem  hagyható figyelm en kívül a deutérium  szerepe. 
Som lyai és m unkatársai [20] állapították meg először, hogy 
ha a term észetes deutérium tartalom nál kisebb deutérium 
tartalm ú közeget b iz to sítunk  az állati sejtek, szövetek  
szám ára (D-tartalom  150—>20 ppm), akkor az a sejtek sza
porodását je lentősen gátolja. Tehát nem csupán a term észe
tesnél sokkal nagyobb deutérium tartalom , hanem  a kisebb 
D -tartalom  is je len tő s  hatássa l van az élő szövetekre. 
A gátló hatás az ép sejteknél csak időleges, m ert később al
kalmazkodni tudnak a m egváltozott deutérium tartalom hoz 
[9]. A tumoros em lőssejteknek nincs ilyen alkalm azkodó
képességük, azaz azok növekedése a csökkentett (20 ppm  
D) deutérium tartalm ú közegben végig gátolt. Som lyai [20] 
előkísérleteinél azt állapította meg, hogy a csökkentett D- 
víz gátolta a D N S-szintézist M CF-7 (humán em lő), PC-3 
(humán prosztata), M 14 (hum án melanom a) sejtvonalnál 
és ezáltal a (daganat) sejtek szaporodását. A  csökkentett 
deutérium tartalm ú (Dd) víz tum ort gátló hatását in vivő 
először egérbe transzplantált emberi tum orsejtekkel v izs
gálták [19]. A transzplantálást követően a kísérleti állato
kat csökkentett (30 ppm ) deutérium tartalm ú vízzel itatták, 
ad libitum, m íg a kontrollállatok term észetes (150 ppm ) 
deutérium tartalm ú vizet kaptak. A Dd vízzel itatott 17 k í
sérleti állatból 87 nap után 11 állat (65% ) m aradt életben, 
míg a kontrollállatból csak egy (9%) élt, a többi tum or m i
att elpusztult.

Ezen kedvező eredm ény után  kutyák em lőtum or, 
Epithelium és Lym phoid leucosis betegségénél m egism é
telve a Dd vizes kezelést, m indegyik esetben gyógyulást 
állapítottak meg. H asonlót találtak macskánál, nyirokcso
mó Lymphoid leucosis betegség esetén is, m integy 2 éves 
túléléssel [19].

Az állatkísérleteket hum án vizsgálatok követték. 3 kór
ház onkológiai osztályán tesztelték a csökkentett deutériu
m é (Dd) víz tum orgátló hatását, prosztata tum oros bete
geknél. A v izsgá la tok  azt m utatták, hogy a D d v izet 
fogyasztó (2 liter/nap) 22 beteg túlélése 1 év után 20 fő 
(91%), míg a kontroll, term észetes vizet fogyasztó ugyan
csak 22 főből 13 fő (59% ) maradt életben. Ez szignifikáns 
különbség a csökkentett deutérium é (Dd) víz javára.

K érdésként m erülhet fel, hogyan lehet csökkenteni a 
term észetes víz deutérium tartalm át. A csökkentett deutéri
um é víz előállításának alapja pl. az, hogy míg a könnyűvíz
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(H20 )  100 °C-on forr, addig a nehézvíz (D20 )  forráspont
ja  101,5 °C, azaz az illékonyságuk különbözősége m iatt e l
választhatók. Desztillációs tornyokban, frakcionálással ál
líthatunk elő k íván t deu térium tartalm ú vizet. A kapo tt 
term ék deutérium tartalm a az infravörös tartom ányban va
ló fotometrálással, 3 ppm pontossággal határozható meg.

Különböző (20-300 ppm ) deutérium tartalm ú vizeket 
99% -os nehézvíz (D20 )  adagolással állítottuk elő.

Ezen állati szövetekre vonatkozó vizsgálatokat követő
en kezdtük el a term észetes vizek D-tartalmától csak ki
sebb m értékben eltérő közeg növényi sejtosztódásra gya
korolt hatásának vizsgálatát.

E kutatási beszám olóban  foglaltuk össze a Szegedi 
Tudom ányegyetem  Szervetlen és Analitikai K ém ia Tan
székével, az MTA M artonvásári M ezőgazdasági K utató 
Intézetével és a Sem m elweis Egyetem Pharm akognoziai 
Intézetével közösen folytatott vizsgálatok eredményeit.

E dolgozattal célunk az volt, hogy tájékoztatást adjunk 
és felhívjuk a figyelm et az egyik hidrogénizotóp, a deuté
rium különleges viselkedésére.

Anyag és módszer

Vizsgálataink során különböző deutérium- és m agnézium 
tartalmú közegben csíráztatott, különféle fajú m agvak haj
tásainak növekedését és az élesztőgom bák szaporodását 
tanulm ányoztuk. A m agnézium os kezelést azért iktattuk 
be, m ert korábbi v izsgála tok  szerin t [7] a m agnézium  
serkenti a csírázást és a hajtások növekedését. így  külön 
vizsgálat tárgyát képezte, hogy a magnézium adagolása el
lensúlyozni tudja-e a deutérium koncentráció m egváltozá
sával já ró  gátló hatást?

K ülönböző növényfajú m agvak csíráinak hajtásnöve
kedését m értük 15 napos korig 20 °C-on és 20-300 ppm 
D-tartalmú közegben. Egy-egy növényfajnál 1 0 0 0 -1  000 
mag sötétben való csíranövekedését vizsgáltuk és a m éré
sek átlagaival szám oltunk. A m agnézium adagolású kísér
leteknél M g S 0 4 7H 20  m értünk a tápoldathoz úgy, hogy e 
vegyület oldatbeli koncentrációja 0-1%  tartom ányban vál
tozott. A csíranövénykék (koleoptil, ill. epikotil) növeke
dését követve m ind a hajtások hosszát, mind azok töm egét 
m értük és egy db növényre vonatkozó átlagukat szám ítot
tuk ki.

A különböző fajú élesztőgom bák szaporodását követve 
egyrészt a C 0 2-t fejlesztő képességüket, illetve a száraz tö 
m egük gyarapodását határoztuk meg. A CO-,-fejlesztést 
gázbürettával követtük, m íg a töm eggyarapodást 60 °C-on 
vákuum ban történő kiszárítást követően mértük [11].

A sejtosztódásra, a sejtciklusokra gyakorolt hatást 3 na
pos árpa (H ordeum  vulgare  L.) koleoptilokból készített 
szuszpenzióban vizsgáltuk. A 30 mm-es nejlon filteren át
szűrt szuszpenzióban a sejtm agvakat 1 mg/ml koncentrá
ciójú propidium -jodiddal megfestettük és fluoreszcencia
intenzitását m értük. A m éréseket D ickinson-FA C Scan 
típusú áram lásos (flow) citom éterrel végeztük. E m érések 
során m eghatároztuk a G 2 (tetraploid) fázisban lévő sejtek 
számát, a G[ (diploid) fázisban lévő sejtek számát, és a ket
tő arányát. A nagyobb arányú tetraploid sejtek esetén több

az osztódásra képest sejt, azaz gyorsabb növekedés várha
tó. A mérések kiértékelése Cell Q uest szoftverrel történt 
[ 11].

Az elem tartalom  m eghatározásához a csírahajtásokat 
80°C-on súlyállandóságig szárítottuk, majd porítottuk és 
m ért részleteiket töm ény salétrom savval teflonbom bás 
m ikrohullámú készülékben (BERGHOF) feltártuk. A fel
tárás után a Mg-, Na- és K -tartalm at UNICAM  919 típ. 
atomabszorpciós készülékkel határoztuk meg.

Eredmények és összefüggések

A különböző fajú növényi m agvak különböző deutérium 
tartalmú közegben történő csíráztatásának eredményeit az 
1. táblázatban m utatjuk be. Jól látható a deutériumhatás 
faj függő volta.

1. táblázat
Változó deutérium tartalm ú közeg (víz) hatása a 

csíranövények növekedésére

Növényfaj
Hajtáshossz (mm)

Különbség
%-banA víz D-tartalma (atomarány)

20 ppm D 150 ppm D
Rizs 17,6 26,0 -32
Szója 35,0 44,0 -21
Búza 44,1 51,2 -14
Napraforgó 21,5 28,3 -24
Kukorica 30,6 40,8 -25
Árpa 34,7 38,9 -10
Zab 56,0 58,8 -5
Lencse 13,7 17,5 -32
Mustár 34,8 39,8 -13
Tök 25,2 62,2 -60

A 2. táblázat szem lélteti, hogy a deutérium koncentrá
ció miképp befolyásolja a rizshajtások növekedését.

2. táblázat
Rizs csíranövény hosszának változása 

a víz D-tartalm ának függvényében  
és különbség a kontroll %-ban

D-tartalom (ppm) Hajtáshossz (mm) Különbség %-ban

20 17,6 -32
57 21,0 -19

113 23,0 -11
150 26,0 0
193 22,6 -11
257 18,2 -29
300 17,8 -31

Az 1. ábra a különböző növényfajú méréseinkből m u
tat be négy példát. Látható, hogy a hajtáshossz a deutéri
um koncentrációval m axim um görbe szerint változik. 
A maximum helye a term észetes víz deutériumkoncentrá
ciójánál figyelhető meg.

A 20 ppm-es D-tartalm ú közegben az ép, egészséges 
csíranövénynél a gátló hatás az 5-6 . napon a legnagyobb 
és a 12-15. nap után utolérték a kontroll (150 ppm D-tar-
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1. ábra. A csíranövény hajtáshossza a víz D-tartalmának 
függvényében
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2. ábra. Kukorica csövesnövény-hajtáshossz 
koleoptil növekedése
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20ppm D

A deutérium koncentráció sejtosztódásra gyakorolt ha
tását a 4. táblázat szemlélteti. A deutérium  koncentrációjá
nak a term észetestől (150 ppm D) való eltérése a sejtciklus 
G2 fázisában m utatkozik meg, csökkentve az osztódásra 
kész (tetraploid állapotú) sejtek szám át azáltal, hogy alig 
növekedett a DNS-ek száma (koncentrációja). Tehát gátló
don a DNS szintézis (replikáció). Ezt az osztódásra készen 
álló  (te trap lo id ) és a nem  osztódó nyugalm i állapotú  
(diploid) sejtek arányával adjuk meg.

3. táblázat
Élesztó'sejtek töm egének gyarapodása az élesztó'faj 

és a közeg D-tartalm ának függvényeként

Élesztőfajta
Tömeggyarapodás (%)

150 ppm 
D-tartalom

20 ppm 
D-tartalom

Francia gyors 100 79
Gyümölcsbor 100 88
Vörösbor 100 87
Fehérbor 100 90
Átlag 100 86

4. táblázat
A tetraploid sejtek aránya a diploidhoz viszonyítva, 

a közeg D-tartalm ának változása  
és a m agnézium adagolás hatására

Tenyészet kora (nap)

3. ábra. A dohánytumor növekedése

talm ú közegben csíráztatott) hajtásokat (2. ábra), mintegy 
alkalm azkodva a m egváltozott körü lm ényekhez. Ezzel 
szem ben a dohánynövény tum oros (Agrobacterium  tume- 
faciensis)  szövetei (sejtjei) erre nem  képesek és az idő elő
rehaladtával m indjobban lem aradnak a kontrolihoz képest 
(5., 4. ábra) [10].

Felvethető az a kérdés, hogy a csírahossz-növekedés 
gátlása a sejtosztódás gátlásának, vagy az egyes sejtek ki
sebb m éretének következménye-e? Ennek m egválaszolá
sához különböző fajú élesz tőse jtek  töm egnövekedését 
m értük a közeg deutérium koncentrációjának függvényé
ben (5. táblázat). A mérési eredm ényekből arra következ
tethetünk, hogy a sejtosztódás és nem  a sejt növekedése 
(mérete) érzékeny a deutérium koncentrációra.

Tápoldat
D-tartalma

Tetraploid/Diploid arány (%)
Nincs MG 
adagolás

Van MG 
adagolás

Különbség
%-ban

25 ppm 55,6 77,0 38
150 ppm 66,7 68,0 2
300 ppm 54,9 66,6 21

A m agnézium os kezelés hatására a m agnézium kon
centráció függvényében m egnőtt a G-, fázisban lévő, az 
osztódásra kész tetraploid sejtek szám a (5. táblázat). M ég
is, a csökkentett (20 ppm D) deutérium tartalm ú közegben 
a hajtás hossza és tömege egyaránt kisebb volt, ha m ag
nézium adagolás történt, m int m agnézium  nélkül. Ez a 
M g-gátlás koncentrációfüggő is (6. táblázat). Ez arra m u
tat, hogy a sejtosztódás gátlása összetettebb m echanizm u- 
sú és nem  csak a DNS szintézis függvénye.

Cameron [3] vizsgálatai szerint (7. táblázat) a sejtosz-
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5. táblázat
Az árpahajtásokban az osztódásra felkészült 

(tetraploid) sejtek aránya a nyugalm i (diploid) 
sejtekhez viszonyítva, m iközben a közeg D-tartalm a  

és a M g-tartalm a változott

Mgs o 4 
•7H20  %

Tetraploid/Diploid arány

20 ppm D-tartalommal 150 ppm D-tartalommal

0 0,556 100% 0,667 100%
0,1 0,722 130% 0,675 101%
1,0 0,770 138% 0,680 102%

6. táblázat
A 20 ppm D-tartalm ú (atom arányú) vízhez adagolt 

M g2+-ion (koncentrációtól függően) csökkenti 
a kukoricahajtások hosszát

MgS04 
•7 H20  %

A hajtások

hossza (mm) % tömege
(mg/db) %

0 76,6 100 153,4 100
0,1 68,4 89 136,8 89
1,0 57,4 75 117,1 77

7. táblázat
A hepatoma szövet sejtosztódásának sebessége a 

N a/M g aránytól függ [3]

Hepatoma szövet Na mg/kg 
szárazanyag

Mg mg/kg 
szárazanyag Na/Mg

Gyorsan osztódó 
normális sejt

196 63 3,11

Lassan osztódó 
normális sejt

40 50 0,80

Tumoros sejt, 
gyorsan osztódó

451 44 10,25

Tumoros sejt, 
amilorid kezeléstől 
(lassabban osztódik)

195 62 3,15

Részben tumoros 
szövet 138 44 3,14

tódás sebessége a hepatom a szövetben a N a/M g arány 
függvénye is. Ha nő az intracelluláris N a-koncentráció, 
gyorsabb az osztódás. H a gáto ljuk  a N a-felvételt (pl. 
am iloriddal), az osztódás sebessége lecsökken. A tumoros 
sejtekben különösen nagy a N a/M g arány és gyorsan is 
osztódnak.

Ezekből kiindulva elem eztük a különböző deutérium 
tartalm ú közegben nevelt hajtások Na-, K-, és M g-tartal- 
m át (9. táblázat). Láthatóan csökkent a Na/M g és a K/M g 
arány az alacsony deutérium tartalm ú közegben nevelt ku- 
koricacsíranövényekben a kontrolihoz képest. A magnézi- 
um os kiegészítés a csökkentett deutériumtartalm ú közeg
ben tovább csökkentette az elem arányokat, m iközben a 
kontrolinál a m agnézium os kezelés nem befolyásolta az 
arányokat. Ebből arra következtethetünk, hogy a deutéri
um koncentráció változása az intracelluláris Na/M g és a 
K /M g arányokra is hatással van.

A m agnézium nak van N a+/H + és K /H  antiportot 
inhibiáló hatása [16]. M éréseink szerint ez csak az ala
csony (150 ppm-nél jelentősen kisebb D-tartalomnál) D- 
koncentrációnál érvényesül je lentős mértékben, abból kö
vetkeztetve, miszerint a 150 ppm  D-tartalmú közegben a 
magnézium adagolás mind a sejtosztódást, m ind a csíranö
vekedést gyorsította. Felvethető az is, hogy talán a M g2+- 
ionoknak a nehézvizet és könnyűvizet eltérően koordináló 
képessége van a jelenség hátterében [5]. Ennek tisztázásá
hoz további kísérletek szükségesek.

M iért fontos, hogy a sejtben növekedjék a Na+- és K+- 
koncentráció? Erre Pouysségur dolgozata [15] ad választ. 
A nyugvó (nem osztódó) sejtben a pH enyhén savanyú (pH 
= 6,6), am ely gátolja a DNS szintézisét [14]. Ha a növényi 
sejtre valam ilyen növekedési faktor, pl. auxin hat, akkor 
növekszik  az in tracellu láris térbe való N a/H  és K/H 
antiport az extracelluláris térből, azaz a Na+ és K+ be- és a 
H + kiáram lása növekszik [17]. Ettől az intracelluláris tér 
pH -növekedése következik be. így a DNS (kromoszóma) 
szin téziséhez kedvező körülm ény (pH = 7,4) jön  létre, 
am ely szintézist a m agnézium  koncentrációjának növeke
dése is serkenti (4. táblázat).

Az a jelenség, hogy a m agnézium -hozzáadástól a 20 
ppm D-tartalmú közegben, bár m egem elkedik a tetraploid 
állapotú (kétszeres DNS-t tartalm azó osztódásra kész) sej
tek száma, az osztódás nem hogy fokozódna, hanem csök
ken, azt mutatja, hogy egyéb utak is befolyásolják az osztó
dást. M oolenaar [13] azt találta, hogy az intracelluláris tér 
pH -jának növekedése bár szükséges, de nem elegendő fel
tétele az osztódásnak. H a az intracelluláris tér pH-ját mes
terségesen megemelte, a sejtosztódás mégsem indult meg, 
azaz más folyamat bekövetkezte (pl. D/H és kationarány el
tolódása, enzim aktivitás változása) [17] is szerepet já tsz
hat, de lehet a cAM P/cGM P aránynak kedvezőtlenül nagy 
volta is. Nyugvó (nem osztódó) neuronsejtben az arány 
20-38 is lehet [21]. Ugyanis a cAM P gátolja, míg a cGMP 
segíti a sejtosztódást. A m agnézium  m indkét nukleotid  
szintézisét fokozza. A kationarány jelentőségét mi is iga
zoltuk. Előbbiek azt m utatják, hogy a sejtosztódásra, a sejt
ciklusra gyakorolt deutériumhatás bár egyértelműen igazo
lódott, de a mechanizmusa m ég nem  eléggé tisztázott.

Következtetések

V izsgálatainkból és irodalm i adatokból [19, 20] azt az 
eredm ényt vonhatjuk le, hogy m ind az emlős sejtek, mind 
a növényi csirahajtások (koleoptil, epikotil) növekedését a 
term észetestől (150 ppm  D) eltérő akár nagyobb, akár ki
sebb D-tartalm ú közeg gátolja. A növekedésgátlást a sejt
ciklus S-fázisában bekövetkező D N S-szintézis (repliká- 
ció) csökkentett voltával m agyarázzuk.

Az ép sejtek aránylag rövid idő (10-15 nap) alatt alkal
m azkodni tudnak a csökkent deutérium koncentrációhoz. 
A növényi (és az em lős) tum or ilyen alkalm azkodásra 
nem , vagy kevésbé képes, azaz a sejtosztódásuk végig gá
tolt.

M ivel a sejtosztódást stim uláló vagy gátló hatás nem 
egy elem  vagy vegyület befolyása alatt áll, hanem nagyon
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is összetett folyam at, így a hatásm echanizmus is több té
nyező függvénye.

A csökkentett deutérium ú közeges növény-biokém iai 
vizsgálataink összhangban vannak az em lős sejtekkel ka
pott eredm ényekkel [19, 20], így általános biológiai érvé
nyűnek tekintjük.

Végezetül azt a m egállapítást tesszük, hogy a deutéri
um a többi izotóp elemm el szemben m ásképpen viselke
dik, m ind kém iai, b iokém iai és bio lógiai szem pontból, 
mint az „alapelem ” a hidrogén. Ennek alapján új m ikro
elem nek tekinthetjük és egyben tumorgátlónak.
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ÖSSZEFOGLALÁS

Kiss A. Sándor: Deutérium az új mikroelem és annak biokémi
ai hatásai
A csírázó növényi magvak hajtás- és gyökérhossza és tömege je 
lentősen függ a csíráztató oldat deutériumkoncentrációjától. Ha a 
deutériumkoncentráció a természetes vízétől (150 ppm) akár ki
sebb, akár nagyobb, a hajtás (koleoptil, epikotil) és gyökér növe
kedése gátolt. A deutérium tehát koncentrációjától függően 
eszenciális vagy toxikus lehet.
A növekedésgátlás okát a sejtciklus S-fázisában, a DNS-szintézis 
csökkent voltával, áramlásos citométerrel igazoltuk. A DNS-rep- 
likáció a 150 ppm deutériumkoncentrációnál a legnagyobb.
A csökkent deutériumkoncentráció (25 ppm) esetén, ha az oldat
hoz magnéziumiont adunk, a növekedésgátlás fokozódik. Ugyan
is a magnézium- és a deutériumkoncentráció befolyásolja Na/H 
és a K/H antiportot és így a sejtosztódást.

[Magy. Kém. Lapja, 58, 41 (2003)]

SUM M ARY

S. A. Kiss: Deuterium is a New Microelement and its Biochem
ical Effects
The growth (length and mass) of the shoots and roots of germi
nating seeds depends on the deuterium (D) content o f the solution 
used for germination. If the D-concentration is either lower or 
higher than that o f natural waters (150ppm) the growth o f the 
shoots and roots is inhibited.
The question arose of whether the essential/toxic effect o f D- 
influenced cell division or cell elongation. In order to decide this 
question the rate o f cell disvision was examined by means o f flow 
cytometry, and it was found that cell division slowed down if the 
D-concentration of the water was greater or less than 150 ppm. 
Inhibition of DNA replication S phase on cell cycle.
When water with a reduced (25 ppm) D content was enriched 
with magnesium ions, seedling growth was further inhibited.
The examinations proved that both the Mg- and the D-concentra- 
tion influence the Na/H and K/H antiports and thus exert an effect 
on cell division.

Mit lehetne tenni a leállított 
higanycellás klóralkáli-elektrolízis 

üzemekben feleslegessé váló 
higannyal?

Az Európai Bizottság ,Mercury from the 
Chlor-Alkali lndustry" (higany a klóralkáli 
iparból) címmel tanulmányt készíttetett, 
amelyben azt elemezték, hogy a vonatkozó 
EU irányelv értelmében 2020-ig véglege
sen megszüntetendő higanycellás klór
alkáli-elektrolízis üzemekben lévő higany
nyal mit lehetne tenni. Nyugat-Európában a 
közelmúltban 34 higanycellás üzemet bon
tottak le, vagy alakítottak át más, leginkább 
membrános technológiára. 2000-ben az EU

11 országában 47, a kelet-európai orszá
gokban kb. 10 higanycellás üzem műkö
dött. 2000-ben a higanycellás üzemek a 
nyugat-európai klórgyártó kapacitás 
54%-át adták.

A szerzők az európai higanycellás üze
mek átépítésének, illetve végleges felszá
molásának költségeit 3,1 milliárd EUR-ra 
becsülték és megállapították, hogy az átala
kítások és üzemmegszüntetések következ
tében Nyugat-Európából évente legalább 
600 tonna, 2020-ig összesen 12 000-15 000 
tonna, a kelet-európai üzemekből további 
2 000 tonna higany kerül majd a piacra, 
amely ilyen nagy mennyiségeket nem lesz 
képes felvenni.

A feleslegessé váló higany nagyobb ré
szének legvalószínűbb elhelyezési lehető
sége az lesz, hogy Európa legnagyobb hi
ganygyártó cége, a spanyol Minas de 
Almádén azt átveszi és bányáiból ennek 
megfelelően kevesebb higanytartalmú ér
cet bányászna ki. A klóralkáli-elektrolízis 
üzemekben feleslegessé váló higany végle
ges ártalmatlanítási módszerének kidolgo
zásáig a határozatlan ideig tartó ideiglenes 
tárolás lehetőségét is megvizsgálták, és 
megállapították, hogy a tárolási technoló
gia még nincs kidolgozva és mindenképpen 
költséges lenne. (Forrás: European Chemi
cal News, 7-13 October, 2002, pp 22-23)

S.P.
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Vegyipari műveleti praktikum

SZERKESZTI: FONYÓ ZSOLT 
DEÁK ANDRÁS

Komponensátadási tényező meghatározása oldódásnál

Bevezetés

Mérnöki szám ításoknál gyakran szükséges a hőátadási té
nyező, vagy a kom ponensátadási tényező ismerete. Ha a 
szakirodalom ban nem  találunk a berendezésünkre érvé
nyes korrelációt a keresett átadási tényező szám ítására, a 
komponens-, hő- és im pulzustranszportok közötti analógia 
felhasználásával közelítőleg becsülhető a hiányzó átadási 
tényező értéke.

A komponens-, hő- és impulzustranszportok közötti 
analógia

A fluidumokban végbem enő transzportjelenségek - (súrló
dásos áramlás, hőátadás, diffúzió) -  matem atikailag azo
nos alakú differenciálegyenletekkel írhatók le. A közis
mert Newton-féle  súrlódási ill. Fourier I. egyenletek igen 
egyszerűen a F ick  I. egyenlethez hasonló alakra hozhatók: 

Newton-egyenlet:

d l dv d (p vz)
T = ----- = —TJ— -  =  - u  -

Adt dy dy
17v =  — 
P

(1)

Fourier I. egyenlet:

dQ _  x dT  j { p c PT )  
Adt dy dy

A
a = ------

pcp (2)

Fick  I. egyenlet:

dnj dci 
Adt 1 dy (3)

ahol A fe lü let, m 2; t  fajhő állandó nyom áson, 
J/(kgK); koncentráció i'-edik kom ponensre, km ol/m 3; /  
impulzus, kgm/s; L  karakterisztikus hosszméret, m; n i az i- 
edik kom ponens töm ege, mól; Q  hőmennyiség, J; T  hő
mérséklet, K; v lineáris sebesség, m/s; T] dinamikai visz
kozitás, Pá s; A hővezetési tényező, W/(mK); p  sűrűség, 
kg/m3.

Az egyenlet jobb  oldalán szereplő v  kinematikai visz
kozitás, az a hőm érsékletvezetési (hődiffuzivitási) tényező 
és D i diffúziós együttható dim enziója m egegyezik (m 2/s).

Reynolds gondolt először arra, hogy kapcsolat van az 
impulzus- és hőtranszport között. Ma már tudjuk, hogy a 
kapcsolat m indhárom  transzport között fennáll.

* Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vegyipari Műveletek 
Tanszék, Budapest

FONYÓ ZSOLT *
D EÁK  ANDRÁS *
HŰ NEK  JÓZSEF *

A vezetéses kom ponens-, hő- és impulzustranszportok 
közötti kapcsolatot analógiának nevezzük. Az ún. turbu
lens vezetési együtthatók bevezetésével a transzportálódó 
mennyiségek turbulens transzportjára is fennáll ez az ana
lógia [1, 2]. Az em lített három extenzív mennyiség turbu
lens transzportjának analógiája lehetővé teszi, hogy az 
egyik konvektív transzport ism eretében a m ásik kettőre  
számszerű, tehát kvantitatív adatokat becsülhessünk.

A konvektív hőátadás stacionárius mérlegegyenletéből 
a modellelmélet alkalm azásával két dimenziómentes szá
m ot kapunk, a hőátadás és hővezetés viszonyát kifejező 
Nusselt-szám ot (N u ) és a konvektív és vezetéses hőáramok 
viszonyát kifejező Peclet-szám ot (Pe). Ehhez kényszer- 
konvekciónál az im pulzusegyenletekből a hidrodinamikai 
hasonlóságot kifejező Reynolds-szám  (Re) adódik. A m ér
nöki gyakorlatban a Pe-szám  helyett a Pe/Re hányadost 
használják, ez a Prandtl-szám  (Pr), am ely csupán az im 
pulzus- és hő vezetéses transzportjára vonatkozó anyagi 
tulajdonságokat tartalm az, tehát az anyag dimenzió nélkü
li jellem zője (ún. hatásfok jellegű szám).

K onvektív  anyagátadásnál az átadásos és vezetéses 
komponensáram ok viszonyát Sherwood-szám nak (Sh) ne
vezik, a konvektív és vezetéses kom ponensáram ok viszo
nyát pedig a Peclet-vessző-szám nak (Pe'). Kényszerkon- 
vekcióval végbem enő anyagátadásnál szintén szerepel a 
Re-szám is. A hőátadáshoz hasonlóan a mérnöki gyakor
latban a Pe'-szám helyett a Pe'/Re hányadost használják, ez 
a Schmidt-szám (Se). A Se -szám nak a Pr-számhoz hason
lóan az a jellegzetessége, hogy csak az anyag fizikai tu laj
donságaitól függ (a kinem atikus viszkozitás és a diffúziós 
együttható aránya, szintén hatásfok jellegű szám).

A folyamat lényegéből következik, hogy adott anyagnál 
az adott feltételeknél az a  és £L együtthatók rendszerint leg
alább nagyságrendileg megegyeznek. A  megegyezés az a  és 
D j között jobb, mint egyezésük a kinematikus viszkozitással. 
A fontosabb dimenziómentes számokat foglaltuk össze az 1. 
táblázatban, ahol a  a hőátadási tényező, W /(m2K); /) az i- 
edik komponens komponensátadási tényezője, m/s; / a cső
súrlódási tényező. Hatásfok jellegű dimenziómentes szá
mok:

Prandtl-szám: Pr = —  = — =
Re a A

Pe' v r\
Schmidt-szám: Se = -----= — = ------

Re D pD,
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I. táblázat
Fontosabb dimenzióm entes szám ok

Extenzív
mennyiség

konvekció átadás átadás
vezetés vezetés konvekció

Komponens Pe' = ±  
D,

£ II

p
R

í

* ' = ^ = £  
Pe v

Hő Pe = ±  
a

ii
H

P
.

s t= Nu = a
Pe pcpv

Impulzus d vL 
V - f

2

Se a A
Lewis-szam : Le = —  = —  = ---------

Pr ű , pcPDi
Ezek a kom plexek kevéssé változnak a hőm érséklettel 

és pl. gázok esetén az anyagi minőséggel is alig változnak.
K everéssel vagy m ás m ódon lé trehozott tu rbu lens 

áram lásnál a feltételezett „film ”-en keresztül történik a hő- 
és anyagtranszport, így a két folyamat között fennálló ana
lógia alapján is m egpróbálhatjuk az ismeretlen átadási té
nyező m eghatározását.

Az eredeti ún. Reynolds-analógia feltételezi a turbulens 
diffuzivitások egyenlőségét, továbbá azt, hogy a m olekulá
ris diffuzivitások ezekhez képest elhanyagolhatóan kicsik. 
Ha P r = 1, v = a és Se  = 1, V = Z)., akkor az analógia a m o
lekuláris tagokkal együtt is érvényes. Az analógia azonban 
érvényességét veszti, ha a viszkózus fázishatárréteg lénye
gessé válik. Ekkor a turbulens határréteg válik elhanyagol- 
hatóvá s a m olekuláris diffuzivitás hatása dominál.

Á ltalában m ondható, hogy a Reynolds-analógia nem  
veszi figyelem be az áram lás szélén lévő viszkózus határré
teg hatását, tehát kiegészítésre szorul, m égpedig a konvek- 
tív és átadási tagok valam int az anyagi tulajdonságok fi
gyelem bevételével .

A szakirodalom ban részletesen tárgyalják a különböző 
analógiákat [1], itt m ost csupán a legszélesebb körben 
használt Chilton és Colburn ún. j-fak tor  analógiát [1, 2] 
em lítjük meg, am ely rendkívül hasznosnak bizonyult kom 
ponensátadási feladatok korrelációjánál. Ennek kifejezése:

J o = f / 2 (4)

Nu
(5a)R e { frm )

Sh

Re(Sc1,3J
(5b)

Ha pl. a m érnöki számításhoz szükséges kom ponensát
adási tényezőre nem  találunk a szakirodalomban szám ítás
ra alkalm as összefüggést (nem ism eretesek  a 
N u =  C  ReaPth  összefüggésben C, a, b tényezők értékei), 
de találunk korrelációt a hőátadási tényező értékére (is
m ertek a Sh = C ReaScb összefüggésbeli C, a, b tényezők 
értékei), a kom ponensátadási tényező becslése a Chilton és 
Colburn ún. j- fa k to r  analógia felhasználásával a (4) és (5) 
összefüggések alapján elvégezhető.

Más esetben lehetséges, hogy a szakirodalomban egy
általán nem  találunk adatokat a komponens- és hőátadási

tényerőre, így m agunknak kell azt kísérletileg m eghatároz
ni. Számos esetben a hő-, vagy kom ponensátadási mérés 
komoly m űszaki nehézségekbe ütközik, miközben a másik 
transzportja könnyen mérhető. Ilyenkor a könnyen m egva
lósítható m érést végezzük  el, m ajd a kom ponens- és 
hőtranszport közötti analógia felhasználásával becsüljük 
méréseink alapján a szükséges átadási tényezőt.

A továbbiakban egy egyszerűen végrehajtható mérést 
ism ertetünk a kom ponensátadási tényező m eghatározásá
ra, majd a m ért kom ponensátadási tényező értékét össze
vetjük a szakirodalom ban található hőátadási tényezőre 
vonatkozó korrelációból az analógia felhasználásával ka
pott értékkel. Látni fogjuk, hogy a kom ponensátadási té
nyező értéke közelítőleg egyezik az analógia alapján be
csült (számított) kom ponensátadási tényező értékkel.

Komponensátadási tényező meghatározása 
oldódásnál

A kom ponensátadási tényező m eghatározásához változtat
ható fordulatszám ú keverőberendezéssel ellátott síkfenekű 
edényt használunk. A z edény fenekére valam ilyen szilárd 
anyag (pl. benzoesav) réteget olvasztunk be, am ely lehűtés 
után m egderm edve az edény alapterülete által m eghatáro
zott felületű réteget alkot. A z edény falán esetlegesen m eg
található szilárd anyagot el kell távolítani.

Pontos m éréshez a készüléket termosztálni kell, hiszen 
az anyagi tulajdonságok hőm érsékletfüggők. Term osztálás 
nélkül csak akkor m érhetünk kielégítő pontossággal, ha a 
mérés során a folyadékhőm érséklet ingadozása nem  lépi 
túl a 3-4°C-ot. A  m érés során m érni kell a folyadék hőm ér
sékletét és a keverő fordulatszám át.

A szilárd réteg felülete közvetlen közelében fellépő tu r
bulens anyagátadás tipikus koncentráció-lefutását m utatja 
az 1. ábra. A legegyszerűbb átadási elmélet a film m o d e ll 
[3], amely a fázishatár m entén lamináris áram lású réteget 
tételez fel, m elyben a transzport m olekuláris vezetéssel va
lósul meg. A  film  d  vastagságát úgy határozza m eg, hogy a 
film en kívül a hajtóerő  zérus legyen. F elté te lezi tehát, 
hogy a film az összes ellenállást magában foglalja. A  (3) 
egyenletben szereplő koncentrációgradiens ekkor az 1. áb
rának m egfelelően a következő differenciahányadossial fe
jezhető ki:

1. ábra. Koncentrációprofil oldódó 
szilárd test határfelülete mellett
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(6 )
tó a fi kom ponensátadási tényező, értéke 3,45-10'5 m/s.

dy

aho lc;l az oldat koncentrációja a szilárd anyag felüle
tén, ami azonosan egyenlő a telített oldat kon
centrációjával az adott hőm érsékleten, 

cioo az oldat kevert főtöm egének pillanatnyi kon
centrációja.

A (6) összefüggés figyelem bevételével a (3) F ick I. 
egyenlet a  következő formában írható:

^  = y  (fu - c , J =  A (ci7 - c^ )  (7)

Az egyenletben szereplő DJÖ  hányadost komponensát
adási tényezőnek { f i j  nevezik, értéke mérési adatok alap
ján  m eghatározható.

A z A határfelületen d t idő alatt átadott anyag a V térfo
gatú oldatban lévő komponens m ennyiségét (n.) növeli, az
az növekszik a cjoa térfogat-koncentráció (a térfogat állan
dó)

P A c - c J
Vdc

dt
(8)

A (8) egyenletet szeparálva és integrálva (cioo az oldat fő
töm egének kezdeti koncentrációja):

• r... — r. V J.0 C:
(9)

ln £ íL _ fL  = A i < (10)
C i,-c t_ V

A keverőberendezésbe ism ert m ennyiségű  oldószert 
(pl. benzoesav esetén vizet) téve, a keverőm otor elindítása 
után m érjük a folyadék koncentrációjának időbeli változá
sát. A  m érést addig folytatjuk, am íg az oldat m ért koncent
rációja nem  éri el az adott hőm érséklethez tartozó telítési 
érték 80%-át. A mérési adatokat a (10) összefüggés szerint

2. ábra. A komponensátadási tényező meghatározása 
benzoesav oldódásánál

A komponensátadási tényező számítása 
a transzportfolyamatok analógiája alapján

Keverős tartályban lapkeverő alkalm azásánál -  fázisválto
zás nélküli hőátadásnál -  a Nu-szám értéke a következő 
egyenlettel szám ítható [1]:

Nu = 0,37 R ej^  P rl/3 (11)
A  (11) egyenletből m egkapjuk ay^-faktor em pirikus k i

fejezését, am ely a Chilton-Colburn  analógia értelm ében 
m egegyezik j D -faktor értékével.

yw - R e k;v^ r ° ’37R e-
(12)

J d ~  Rek~ ^ c 173')~  J"  ~ 0,37 Rek-
(13)

A (13) egyenletből a Sh-számot kifejezve:

Sh = 0,37 Rejj^ Sc'l} (14a)

illetve

P = — 0,37 R e ^  Sc'n 
d

(14b)

A (14b) összefüggéssel számított kom ponensátadási té
nyező értéke 1,33-10 '5 m/s, nagyságrendileg egyezik a k í
sérleti eredm énnyel. P  értéke csupán közelítő becslés, m i
vel egyrészt a k ísérleteknél használt keverős készü lék  
geom etriailag nem  teljesen hasonló a keverős duplikátor- 
ral, m ásrészt az edény fenekére vonatkozó átlagos fajlagos 
átadási áram  sem egyezik meg az oldalfalakon és a fenéken 
kapható átlagos fajlagos átadási áram m al. M izushina és 
munkatársai azonos keverős berendezésben végzett im pul
zus- és anyagátadási mérésekkel bizonyították a Chilton- 
Colburn analógia érvényességét [4].
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ÖSSZEFOGLALÁS
Fonyó Zsolt -  Deák András -  Hűnek József: Komponensátadá
si tényező' meghatározása oldódásnál
A szerzők röviden ismertetik a komponens-, hő- és impulzusát
adás közötti analógiát. Szakirodalmi adatok hiánya esetén a leg
szélesebb körben használt Chilton és Colburn ún .j-faktor analó
giát ajánlják a keresett átadási tényező becslésére. Egyszerű 
kísérleti módszert ismertetnek a komponensátadási tényező meg
határozására szilárd anyag oldódásánál. A mért és az analógia 
alapján becsült komponensátadási tényező értékek nagyságrendi
leg megegyeznek.

[Magy. Kém. Lapja, 58, 46 (2003)]

feldolgozva a P  kom ponensátadási tényező értéke megha
tározható. Lapkeverős berendezésben, benzoesav réteg ol
dódásánál kapott mérési adatokat m utatunk be a 2. ábrán. 
A (10) összefüggés bal oldalán lévő kifejezést log-normál 
diagram ban ábrázolva egyenest kaptunk, m elynek irány- 
tangense 0,005334 m in '1. Az iránytangensből kiszám ítha

SUMMARY
Zs. Fonyo-A . D eak-J . Hunek: Calculation of the Mass-trans
fer Coefficient at the Dissolution of Solids
The authors briefly discuss the analogy between the mass-, heat- 
and momentum-transfer. The most widely used Chilton and Col
burn (so called j-factor) analogy is recommended for the estima
tion of the unknown transfer coefficient when data are not available 
from the literature. A simple experimental method is discussed for
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LABORTECHNIKA 2003

AKTIVIT Kft.: Néhány vízanalitikai összegező paraméter 
mérésének újdonságai és aktualitásai

N A GY  LÁSZLÓ*

Az összes-N mérés alternatív megoldásai
Az összes-nitrogén tartalom ellenőrzésére az alábbi módszerek 
ill. eszközök állnak rendelkezésre:

-  makroméretű termoblokkban redukálva, automata vízgőz
desztillálóval, Kjeldahl-módszerrel,

-  makroméretben redukálva, automata vízgőzdesztillálóval, 
infravörös roncsolóban, Kjeldahl-módszerTel,

-  félmikro termoblokkban oxidálva, fotometriás gyorsteszt 
reagens-készlettel,

-  laboratóriumi automata analizátorban, - TOC / TIC / TC 
méréssel párhuzamosan (lásd: Alkalmazott jelölések),

-  telepített on-line mérőkörrel, - TOC / TIC / TC méréssel 
párhuzamosan.

Ö sszes-N  m érés makroméretű termoblokkban  
redukálva, automata vízgőzdesztillálóval, 

Kjeldahl-m ódszerrel

Az összes-N tartalom mérésének legrégibb és egyben legelterjed
tebb módszere a Kjeldahl-módszer.

A meghatározás lényege, hogy savas, katalizátoros redukció
val egyre növelt hőfokon, termoblokkban ún. „füstölésig” kell 
roncsolni a mintát, majd az így keletkező elegyből hígítás és nát- 
rium-hidroxid adagolás után vízgőzdesztillálással kell lehajtani 
az ammóniát, bórsav oldatban felfogva. A szedő tartalmából vé
gezetül egyszerű sav-bázis titrálással kell megmérni az összes 
nitrogént ammóniumion formában, amit átszámolva összes- 
N mg/1 formában kell megadni. A roncsolás során mérgező nitró- 
zokat tartalmazó gőzök távoznak, ezért elszívó fülkében kell vé
gezni, vagy megbízható roncsolásról kell gondoskodni.

A német Behrotest® rendszer Magyarországon is jól ismert, 
hiszen mintegy 100 referencia tanúsága szerint a rendszerek meg
bízhatóan és praktikusan kezelhetőek, valamint megfelelnek a 
professzionális, ill. hatósági laboratóriumi elvárásoknak is.

A hagyományos Behrotest® termoblokkos Kjeldahl-roncsolók 
programozható mikroprocesszoros szabályozó egységből, precí
ziós nagy hőmérsékletű termoblokkból, a vastag falú üveg roncso
ló csövekből és az üveg pára-összevezető egységből állnak.

* Aktivit Kft., Budapest

Annak érdekében, hogy a roncsolót ne kelljen újabb beruhá
zást igénylő elszívó fülkébe helyezni, és garantáltan ne szennyez
zük a labor levegőt, egy gázelszívó-gáztisztító egység képzi az 
opcionálisan ajánlott harmadik blokkot (Behrosog®).

A roncsolás bizonyos 
fázisaiban gyakran fellépő 
habzási folyamatok miatt a 
termoblokk vezérlő egy
ségbe 10 idő-hőfok páros 
programozható (célszerűen 
fokozatosan emelt hőmér
sékletekkel). így megoldott 
a felügyeletmentes üzem, a 
kihabzás veszélye nélkül.

Az elszívó és méregtele
nítő egység (Behrosog®) 
kétlépcsős vegyszeres gáz
mosást és speciális, igen in
tenzív víztakarékos végső, 
biztonsági vizes elnyeletést 

biztosít minimális áramfogyasztás mellett. Alkalmazása esetén 
nincs szükség vegyi fülkére.

A feltárás során keletkező mérgező gázok összevezető egysé
ge flexibilis, PTFE tömítőkarikákkal ellátott, mint ahogyan az a 
nagyított képen jól látható.

A termoblokkok 6 és 12 férőhelyes változatban rendelhetők, 
melyek 6 x 250 cm3 ill. 12 x 250 cm3 roncsoló térfogatot bizto
sítanak.

A roncsolást követően végre kell hajtani a vízgőz-desztilláci- 
ót. A hagyományos készülék fáradtságos szerelése és üzemelteté
se elkerülhető a félautomata ill. automata Behrotest® vízgőzdesz
tilláló berendezések alkalmazásával.

A készülékbe egy mozdulattal lehet behelyezni a ter
moblokkból kivett, leroncsolt mintát, ugyanabban az edényben 
(áttöltés nélkül). Programozottan lehet végrehajtani a hígítást, 
NaOH-oldat hozzáadást, keverést, választott időtartamú és fűtés
teljesítményű vízgőzdesztillációt, akár a szedőbe is automatiku
san adagolva a bórsavat. A kazánba történő desztillált víz pótlá
sáról és a gőznyomás készenléti szabályozásáról mind üzemi, 
mind pedig szünet állapotban szintén automatikusan gondosko
dik a készülék.

A Behrotest® WD-sorozatjelű automata vízgőzdesztilláló be
rendezései egyéb, más vízanalitikai mérésekhez is jól használha
tó, mint pl. ammónia, fenol, cianid stb.

Ö sszes-N  m érés makroméretben 
redukálva, autom ata vízgőzdesztillálóval, 

Kjeldahl-módszerrel, infravörös roncsolóban

A Behrotest® INKJEL roncsoló rendszere szintén a szabvány sze
rinti TKN összesnitrogén mérés lebonyolítására alkalmas. 
Az újabb fejlesztésű, kedvezőbb árfekvésű készülékbe a 
Behrotest® rendszereknél megszokott „blokkos” formában lehet
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egyszerre 4, 6, v. 12 mintát behelyezni, majd újabb egy mozdu
lattal felrakni a gáz-összevezető egységet, mely hasonló, mint az 
előző készüléké, csak saválló lemezzel borított.

A Behrotest® INKJEL roncsoló rendszer kétségtelen előnye, 
hogy a felfűtés sokkal gyorsabb, mint a nagy hőtehetetlenségű ter- 
moblokkoké. Mindezen túlmenően a rendszer igen könnyen átsze
relhető, vagy eleve úgy rendelhető, hogy nem csak 250 ml-es, 
hanem 500, és 750 ml-es roncsoló-edényekkel is üzemeltethető.

A Behrotest® INKJEL roncsoló blokkok így tetszőlegesen 
6x250, 12x250,4x500 vagy 4x750 ml-esre alakíthatók ki. Az 500 
és 750 ml-es feltáró edények különösen a nagyon habzó minták 
esetében praktikusak, ill. jó szolgálatot tesznek az igen alacsony 
összes-N-tartalom méréskor is, mivel nagyobb bemérésből lehet 
kiindulni.

A Behrotest® INKJEL roncsoló egységek beépített, szabadon 
programozható fűtés-szabályozó egységgel rendelkeznek, 10 idő- 
fíítésteljesítmény páros programozható. így megoldott a felügye
letmentes üzem, a kihabzás veszélye nélkül. A nagy mintaszámmal 
dolgozó és nagy térfogatban roncsoló felhasználók számára az ún. 
„slave” egységek ajánlottak, melyek szabályzó nélküli, kedvezőbb 
árfekvésű kivitelek, és RS-485 kábellal egyszerűen csatlakoztatha
tók a szabályzóval ellátott egyetlen „master” egységhez, így akár 
láncot is lehet képezni sorba kapcsolásokkal. A páragyűjtő csatla
koztatása hasonló a termoblokkos rendszerhez.

tőén az ammónium-N és a szerves-N tartalmat méri. Amennyiben 
a mintában számottevő nitrit/nitrát-N tartalom van, akkor a foto- 
metriás összes-N mérési eredményből (TNb) a nitrit- és nitrát-N 
tartalom levonása után kapjuk a TKN értéket.

A Nanox reagens az összes szervetlen és szerves nitrogéntar
talmú vegyületet nitráttá oxidálja. A maradék peroxidot és az oxi
dálódott króm(VI)-ot, melyek az oxidáció után maradnak vissza 
és zavarják a további nitrátmeghatározást, kompenzációs rea
genssel el kell távolítani. A feltárás 120 °C vagy 100 °C hőmér
sékleten, futőblokkban (vagy mikrohullámú feltáróban) történik. 
Ezt a semlegesítés és a fotometriás nitrátmérés követi.

A mérés menete rendkívül gyors (akár 40 percen belül), egy
szerű és igen kis munkaráfordítást igényel. További előny, hogy 
nem igényel vegyi fülkét, és igen kicsi a beruházási- és helyigé

nye. Biztonságtechnikai szempontból feltétlenül egyszerűbb, 
mint bármely más módszer.

Az egyes lépések az alábbi ábrán láthatók:

5 ml minta

o 1 acfagolókanái
Ás NanOx®

feltáró reagens

<23?

■
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S |£ Z £ i,

erősen összekeverni

8,2 • 4,8 ml feltárt minta oldattal s 
mérési eljárást végre kei! hajtani

1 kanál 
NanOx® 

tetáró reagens

*
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1 óra hosszat 100 oC-on forralni 

1 óra hosszat 100 °C-on forralni

Fotométerbe helyezni és 
leolvasni a  végeredményt

Amit a fotométeres vízanalítikai gyorstesztekről 
tudni kell

A N AN O C O LO R hengerküvettás reagens készletek

Ó sszes-N -m érés félm ikro termoblokkban oxidálva, 
fo tom etriás gyorsteszt reagenskészlettel

Egyre gyakrabban kerül szóba a szennyvizek vonatkozásában az 
összes nitrogéntartalom meghatározása, mely az ammónium, a 
nitrit- és a nitráttartalom mellett a szerves formában kötött nitro
géntartalmat is magában foglalja. A DIN EN ISO 11 905-1 sz. 
szabvány, mely előírja az összes nitrogéntartalom meghatározá
sát. Az oxidatív feltárás során a nitrogénvegyületek nitrát formá
ba alakulnak át és ezt követően az így keletkező nitráttartalom ke
rül meghatározásra, mint nitrát-N mg/1.

Az alacsony nitrit- és nitráttartalmú vízminták esetében ez a 
módszer az ún. Kjelhadl-nitrogén mérés (TKN) eredményének 
megfelelő eredményt biztosít. A Kjeldahl-nitrogén módszer dön-

Szerves 
nitra

Ammónium
nitrogén

1 Nfl 
[ nitro

Nitrit
nitrogén

Nitrát
nitrogén

10 perc mikrohullámú 
feltárás

\ 1 óra termikus roncsolás

83 Teszt (NanOx) 
Összes-Nitrogén

...... _ . . .N .

Használata esetén a hengerküvetta reakcióscsőbe gyárilag nagy 
pontossággal előre bemért reagens keverékhez csak a vízmintát 
kell bemérni, majd a fotométerbe helyezve leolvasni a végered
ményt mg/l-ben (egyes méréseknél előtte a termoblokkba is be
helyezni, pl. KOI /kémiai oxigénigény).

A hengerküvettás készletek fotometriás gyors reagens készle
tek rutin analízishez, önellenőrzéshez, határérték ellenőrzéshez -  
nagyon kényelmesen és nagy biztonsággal alkalmazhatók.

A módszer előnyei:
-  a hengerküvettás reagens készletek az előre elkészített rea

gensekkel lehetővé teszik az agresszív és toxikus vegyüle- 
tek biztonságos kezelését,

-  nagy pontossággal gyárilag adagolt reagensek, ezáltal nagy 
mérési pontosság,

-  az instabil reagensek alkalmazhatóságát liofilizált reagen
sek alkalmazásával biztosítja,

-  nagy analitikai biztonság a nagy rétegvastagságú küvetták- 
ban (14 mm ID),

-  könnyű működtetés -  a reakciós edény egyben mérőküvet- 
ta is, nincs szükség átmosásra,

-  időtakarékos módszer a rutinanalízisekre és üzemviteli el
lenőrzésekre.
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NANOCOLOR négyszögküvettás tesztkészletek

Valamennyi NANOCOLOR készlet tartalmaz minden szükséges 
reagenst a kémiai módszer elvégzéséhez felhasználásra kész kon
centrációjú, tartósított oldatban.

A vizsgálatoknál 20 ml mintát kell egy 25 ml-es mérőlombikba 
tölteni és a leírás szerinti pipettázásokka! történő bemérések után 
elegyíteni kell a reagensekkel. Az így kapott elegyet 25 ml-re kell 
feltölteni és négyszögküvettába átöntve fotometriásan kell mérni.

A módszer előnyei:
-  a mérőlombikban egyszerűen nyomon követhető a kémiai 

reakció,
-  a precíziós küvetták (egészen 50 mm-ig) használata miatt 

nagyobb pontosság és nagy érzékenység,
-  széles méréstartomány a különböző küvetták alkalmazható

sága miatt (1 0 -5 0  mm),
-  a mérőlombikban elvégzett direkt hígítás alkalmazásával a 

méréstartomány kiterjeszthető,
-  hatékony és gazdaságos reagens felhasználás, különösen 

csökkentett térfogatú mérések alkalmazásakor.
(Megjegyzés: roncsolásos mérésekre, mint pl. összes-N, KOI, 

TOC csak a hengerküvettás módszerek alkalmazhatók)

Ö sszes-N  m érés laboratórium i automata analizátorban, 
toc /  tic /  te m éréssel párhuzam osan

Érdekes megoldás a TNb összes-N mérésére a TOC analizátorral 
történő szimultán mérés. Az így egy lépésben mérhető paraméte
rek széleskörű információt nyújtanak a vízmintákról, teljesen au
tomatikus üzemben, felügyelet nélkül. Kétségtelenül ez a mód
szer a leginkább beruházás igényes, ám ha amúgy is aktuális a 
TOC analizátor beszerzése, akkor versenyképes alternatíva.

A mérés elve: katalitikus égetés, majd IR vagy CLD detekto
ron történő NOx mérés. Nedves oxidációs TOC analizátorral nem 
lehet TNb-t mérni, csak ún. nagyhőmérsékletű kivitelekben. Már 
Magyarországon is 10 éve referenciák bizonyítják az Elementar 
HighTOC rendszer kiforrottságát ill. megbízhatóságát.

Az eredmények numerikus és grafikus formában is megte
kinthetők, valamint automatikusan tárolásra kerülnek.

Ö sszes-N  m érés telepített on-line mérőkörrel 
toc /  tic /  te m éréssel párhuzam osan

A mérés elve azonos az előzőekben ismertetett laboratóriumi 
megoldással, azzal a különbséggel, hogy itt folyamatos a minta 
beadagolás az égető kemence egységbe. Mintaváltás helyett a fo
lyamatosan változó koncentrációjú minta TNb és TOC tartalmát 
méri az analizátor.

A TOC-tartalom 
mérésének lehetőségei

történt bejelentés.
Igen ötletes alterna

tív megoldás a fotomet- 
riás módszer, ahol a oxi
dációs roncsolás egy 
félmikroméretű ter- 
moblokkban történik. 
A reagenscsőre a ron
csolás során egy másik, 
indikátor tartalmú lúg
oldattal töltött csövet 
helyezünk, elválasztá
sul folyadékot át nem 
eresztő, de széndioxi
dot áteresztő speciális 
membránt alkalmazva. 
A reakció során kelet

kező szén-dioxid így folyamatosan elnyelődik a lúgoldatban. 
A folyamat befejeztével az „emeletes” reakcióscső párost meg 
kell fordítani, majd behelyezni a fotométerbe és leolvasni a TOC 
értéket.

A módszert a német Macherey-Nagel GmbH. saját találmányá
val tökéletesítette oly módon, hogy a lúgoldatot tartalmazó cső 
szeptummal ellátott, és a forralás alatt abba egy fecskendő tűt szúr
va, biztosíthatjuk a reakciót visszaszorító túlnyomás elkerülését.

"•H mmm"  System 
durch iin stu h sn  d»r 
Keltül«
(Üb«rdru<ktKh«r»n§)
1 „nyitott rendszer” 
benyomott kanülnél 

, (túlnyomás védett)

V«r<irfcwn9 1 «  
Indikátort dórik 
«instromeitdes COj
Az indikátor elszíneződik: 
a C02 következtében

Az AOX-tartalom mérési lehetőségei

A O X m érés analizátorban, m ikrocoulometriásan

A TOC tartalom mérésére legelterjedtebb módszer az ún. TOC 
analizátor, ahol a minta oxidációjakor annak szerves széntartal
mú vegyületei szén-dioxiddá oxidálódnak. Az így keletkező 
széndioxid detektálása általában IR-detektoron történik.

Az oxidáció tökéletes mivoltának biztosítására a katalizátor 
szolgál, melynek elhasználódása ill. elmérgeződése az egyik leg
gyakoribb probléma. Az Elementar GmbH. a probléma megoldá
sára kétzónás égető kemencét alakított ki, mely megvédi a katali
zátort a sólerakódástól, és igen nagy befecskendezési térfogatot 
tesz lehetővé.

A módszer újszerűségére jellemző a szabadalmi oltalomra

Az EU tagországokban már ma több, mint 20 törvényben ill. ren
deletben szerepel az AOX-tartalom, mint az összes adszorbeálha- 
tó halogéntartalmú szerves vegyület mérésének előírása. Ma
gyarországon még nem általános a halogéntartalmú vegyületek 
mérése vizekből, bár a potenciális emittáló források nálunk is 
megtalálhatók. A halogéntartalmú szerves vegyületek többek 
közt az alábbi termékeknek is alkotói:

-  fertőtlenítő szerek,
-  peszticidek,
-  konzerváló szerek,
-  oldószerek,
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-  lágyítók, stabilizátorok,
-  gyógyszerek,
-  műanyagok,
-  extraháló-, tűzoltó-, hűtő- és hígítószerek.
A halogéntartalmú vegyületek mérésére legelterjedtebben 

használatos paraméterek az AOX, az EOX, a POX és az AOS, 
melyek meghatározhatók a Behr Cl 10-es rendszerrel.

A Behr Cl 10 típusú automatikus analizátor rendszer részegy
ségei:

-  a Programozható IR-kemence egység, utána kapcsolt állan
dó hőmérsékletű redukciós kályhával,

-  a mikrocoulometriás titrálóegység,
-  a mikroprocesszoros vezérlő elektronika,
-  PC, Windows® szoftverrel a mérés felügyeletére és az adat

kezelésre.
A Cl 10 analizátor előnye, hogy a rendkívül gyorsan felfűthe-

tő és lehűthető IR-kemence egység programozható, és lehetővé 
teszi, hogy a minta mozgatása nélkül tetszőleges hőmérséklet 
gradiens kerüljön beállításra. A mennyiségfüggő titrálóegység 
gyors meghatározást tesz lehetővé. A klórvegyületek tökéletes 
átalakulását a redukciós zóna biztosítja.

A Windows® felületű szoftver áttekinthető dialógusmezőkkel 
segíti a mérés közbeni tájékozódást, a grafikus és alfanumerikus 
kijelzést, valamint a kemence üzemállapot figyelését.

Az IR-kemence egység extrém gyors felfűtéssel és vízfel
használás nélküli hűtőegységgel („Heat Pipes”) rendelkezik (sza
badalmi oltalomra bejelentve). A kemence szobahőmérsékletről 
1 000 °C-ra mintegy 10 másodperc alatt fut fel 5 tárolható fűtési 
program szerint.

AOX-mérés fo tom etriásan

Az AOX tartalom mérésére a német Macherey-Nagel GmbH. sa
ját, fotometriás gyors meghatározási módszert dolgozott ki.

A módszer ugyan eltér a szabványostól, de megvalósítása lé
nyegesen kisebb beruházást és élőmunka ráfordítást igényel.

A szorpció szilikagél bázisú szorbensen történik, az oxidáció 
pedig termoblokkban, a végső kloridtartalom mérés pedig foto
metriás színreakcióval. Természetesen a fotometriás módszer 
nem vetekedhet a coulometriás módszer tized-század ppb-s érzé
kenységével.

szert használnak világszerte elterjedten: ezek a makro méretű 
roncsolás titrálásos kiértékeléssel és a félmikro méretű roncsolás 
fotometriás kiértékeléssel.

Mindkét módszer alkalmazásánál igen fontos a szabványban 
rögzített vizsgálati körülmények betartása, melyek közül külön 
kiemelnénk néhányat:

1. a bemérés során az illő részek felmelegedés általi eltávozá
sának elkerülése

2. a fűtés elkezdése után max. 10 perc alatt elérni a 148 °C 
előírt hőfokot
(nagy fűtőteljesítmény intenzív hőátadással)

3. a fűtés során az egyenletes hőeloszlás és a minél pontosabb 
hőszabályozás
(minimum+/- 1°C)

4. a pontos kiértékelés érdekében a meleg roncsolás utáni, 
visszamérés előtti „átmosási veszteségek” elkerülése

5. fontos szempont a megfelelő biztonságtechnikai színvo
nal is

6. a pontos bemérés homogenizált mintából történjen.
A makromérés előnye, mivel szabvány szerinti főmódszer, 

hogy automatikusan elfogadott, és perdöntő mérések céljára is al
kalmazható előzetes egyeztetés nélkül. Hátránya, hogy magas a 
vegyszerköltség, munkaigényes és szakképzett, gyakorlott mun
katársakat igényel, valamint külön ügyelni kell a biztonságtech
nikára, mivel egyszerre több száz milliliter meleg maró anyaggal 
kell dolgozni.

K O l-m érés makroméretben, titrálással

A félmikro módszerű mérés előnye, hogy a végrehajtása igen 
egyszerű a gyári, felhasználásra kész „reagenscsövek” alkalma
zásával, nem feltétlen igényel magasan kvalifikált személyzetet, 
környezetbarát, mivel a vegyszerfelhasználás a töredékére esik 
vissza, a mérést végrehajtó laborszemélyzet kapacitása 10-20- 
szorosra növelhető igen nagy (4... 15000 mg/1) méréstartomány
ban. Hátránya, hogy nem automatikusan alkalmazható a perdön
tő méréseknél, mivel nem a szabvány főmódszere, ugyanakkor 
megjegyzendő, hogy a módszer akkreditálható egyedi módszer
ként, mint ahogyan az jó néhány magyar Környezetvédelmi Fel- 
ügyelőségi és Vízmű Vállalati laboratóriumban már meg is tör
tént.

A félmikro módszerhez alkalmazott egyes fotométerek beke
rülési költségének kiértékelésénél feltétlenül figyelembe kell 
venni, hogy azok memóriája és hullámhossz készlete további 80- 
féle vízanalitikai mérésre felkészített és egyes típusok saját mód
szerek tárolására is alkalmasak.

Alkalm azott rövidítések

A kémiai oxigénigény-mérés alternatív 
megoldásai

KOI-mérés makroméretben, titrálással

A korszerű, az akkreditálási elvárásoknak is megfelelő reprodu
kálhatóságot és megbízható eredményeket ill. pontosságot bizto
sító KOI mérés megvalósítására napjainkban két alternatív mód

AOS: adszorbeálható szerves kénvegyületek, AOX: adszorbeál- 
ható szerves halogénvegyületek, CLD: kemilumineszcenciás de
tektor, DOC: oldott szerves széntartalom, EOX: extrahálható 
szerves halogénvegyületek, INKJEL: infrafütésű Kjeldahl-ron- 
csoló, KOI: kémiai oxigénigény, NPOC: nem kiűzhető szerves 
széntartalom, POX: kiűzhető szerves széntartalom, TC: összes 
széntartalom (TIC+TOC), TIC: szervetlen széntartalom, TNb: 
összes kötött nitrogéntartalom, TOC: szerves széntartalom.

mkl52 2003. 58. ÉVFOLYAM. 2. SZÁM



RK TECH KFT.
Képviselt cégek, forgalmazott termékek

Cári Roth GmbH & Со.

• Laborcikkek: üvegáruk, centrifugacsövek, konténerek, 
mikroszkópok, szövettani valamint sejtkultúra tenyésztési 
és vizsgálati anyagok

• Pumpák, pipetták, és mintaadagolók: speciális csövek és 
csatoló elemek

• Elválasztás- és szűréstechnika: dialízistartozékok, szűrőpa
pírok, rendszerek, kromatográfiás tartozékok

• Biztonságtechnika: speciális zuhanyok, szemüvegek, védő- 
és szűrőálarcok, kesztyűk, veszélyes anyagok tárolása

• Szállítás és tárolás: sav/lúg- és méregszekrények, tároló do
bozok, szerszámok

• Optikai eszközök: mikroszkópok, speciális lámpák, megvi
lágítók, nagyítók

• Mérőeszközök: idő, súly, hőmérséklet, páratartalom, pH, 
vezetőképesség, oxigén, fény, sugárzás, hang, vákuum, lég
áramlás mérésére

• Laboratóriumi berendezések és tartozékok: autoklávok, 
speciális gázégők, termosztátok, szárítószekrények, fűtő- 
egységek, mágneses keverők, homogenizátorok, rázógé
pek, centrifugák

• Tisztítás és karbantartás: ultrahangos fürdők, speciális mo
sószerek, detergensek, fertőtlenítők, törlők, speciális kenő-, 
szárító- és szigetelőanyagok

• Különleges standardok és referenciaanyagok: GC, TLC, 
HPLC analízishez

• Life Science: fehéijetisztítás, molekulár biológiai reagensek, 
centrifugálási segédanyagok, enzimek, inhibitorok, szub- 
sztrátok, biológiai pufferek, mikrobiológia, sejtkultúra, 
ready-to-use kit-ek és oldatok, elektroforézis eszközök, 
anyagok, egységek és tartozékok, szcintillációs eszközök, 
oligo-szintézis, nukleotid kit-ek, random primer kit-ek, 
DNA szintézis anyagok

Greyhound Chromatography 
and Allied Chemicals

• ChemService -  Szervetlen kémiai analitikai standardok, 
Szerves kémiai analitikai standardok (PCB,PBB, TPH, 
РАН, EPA és ASTM módszer szerinti csomagok stb.)
• Wellington -  Speciális jelzett standardok (C13, deuterált)
• High Purity Standards -  Szervetlen kémiai analitikai stan
dardok és referenciaanyagok

• Environmental Resource Associates -  Környezetvédelmi 
referenciaanyagok

• Larodan Lipids -  Lipid standardok és származékaik
• LGC, IRMM -  Egyedi és különleges gyógyszeripari, kör

nyezetvédelmi, élelmiszeripari, kozmetikai referencia- 
anyagok minőségi bizonylattal

EuroVector S.p.A.

• CHNS-0 elemanalizátorok folyadék és szilárd automata 
mintaadagolóval

• N-protein analizáló készülék

Boeco Co.

• Laboratóriumi mérlegek automatikus külső és belső kalib
rációval, gyors nedvesség analizáló készülék

Dairei Europe A/S.

• Laboratóriumi ultramélyhűtők, mélyhűtők, fagyasztók, és 
hűtők ( -  80 °C, -  50 °C, -  20 °C)

Picometrics S.A.

• Lézer indukciós fluoreszcens detektorok (HPLC, kapilláris 
elektroforézis)

Orbisphere Co.

• Gáz és oldott 0 2, H2 vagy 0 3 analizátor
• Kétcsatornás gáz vagy oldott állapotú szén-dioxid, hidro

gén, nitrogén és oxigén analizátor
• Folyamatos söranalizáló: C 02, °BRIX és %Diet
• Söranalizátor: 0 2, C 0 2 és N2
• Fotoakusztikus gázanalizátor: 0 3, C 0 2, NO, N 0 2, CH4, 

C2H4, és H2S
• Hordozható oxigénmérő
• Oxigén/ózon jelző berendezés
• Hordozható gázhalmazállapotú, vagy oldott C 0 2, N2 és H2 

analizátor
• 0 2, vagy 0 3 folyamatelemző
• Ammónia folyamatos analizátor
• Alkoholmérő készülék

SG Wasseraufbereitung GmbH

• Nagytisztaságú víz előállító berendezések
• Reverzozmózisos víztisztító berendezések
• Ioncserés víztisztító berendezések
• Kombinált víztisztító berendezések
• Tartozékok

PTL Ltd.

• Nitrogéngenerátorok
• Hidrogéngenerátorok
• ZeroAir-generátorok
• C 0 2-mentes gázok
• Gáztisztító egységek

RK Tech Kft.
1163 Budapest, Kőszál u. 6. 

Tel.: 06-1-402-0721 
Fax: 06-1-403-8375 

e-mail: megacont@axelero.hu
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Analitikai mérések teljesítményjellemzőinek kritikai vizsgálata 
többváltozós kalibráció esetén

RAJKÓ ROBERT

Bevezetés

A kem om etria létrejö tte  [1-2] az egyre bonyolultabban 
m egfogalmazható kém iai kalibrációs modellek (általánosí
tott standard addíciós, többváltozós, többdim enziós, rejtett 
változós, fekete doboz stb.) m egjelenésének köszönhető. 
A kem ometria intenzív fejlődése azonban alkalm azási kö
rének jelentékeny kiszélesedését eredményezte [3-5], de a 
kémiai kalibráció fontos fejezete maradt a kem om etriának 
[6,7].

Jelen dolgozat egy korábbi tanulm ány [8] folytatása, 
am ely tanulm ány a kalibráció tém akörét igyekezett a leg
egyszerűbb egyváltozós esettől az egyre bonyolultabb ese
tekig körüljárni. D olgozatunkban az analitikai m érések 
teljesítm ényjellem zőit vizsgáljuk meg alaposan a többvál
tozós kalibráció esetére. Nagyban tám aszkodunk a m ár ko
rábban részletes tárgyalt fogalm akra, kifejezésekre [8].

Nettó analitikai jel

A dolgozatban m eghatározó fogalom a nettó analitikai 
je l (Net Analyte Signal, NAS), am elyet Lorber [9] m utatott 
be először. M egértése nem  feltétlenül triviális, ezért a fo
galmat részletesebben ism ertetjük. A fogalom bevezetésé
nek alapvető célja az egyváltozós eset általánosítása. Te
kintsük a következő egyváltozós additív mérési modellt:

d  — s c  + b + e , (1)

ahol d  a mért bruttó analitikai je l, azaz d  = a + b ,a  a m ért 
nettó analitikai je l, b a háttérjel, s az analitikai m ódszer é r
zékenysége, c  az ism eretlen töm énységű minta koncentrá
ciója, e  az additív m érési hiba, m int véletlen változó.

Az s érzékenységet kalibrációval határozzuk meg, a ka
librációs adatsor segítségével. Ezután a c koncentrációt k i
fejezhetjük:

d - b
( 2)

Az £ hibatag eltűnik, mivel param éterbecsléssel kapjuk 
az s  érzékenységet, de a (4) egyenlet után írt elhanyagolá
sok miatt nem alkalm aztunk eltérő jelölést a becsült és a 
valódi értékek m egkülönböztetésére. A függvények relatív 
h ibakorlátja a következőképpen  adható m eg [10, 212. 
old.]:

k
^  (3)

/  f ( x „ x 2, . . . , x k)
ahol f 'x. az / függvény x i változóra vonatkozó parciális de-

* Szegedi Tudományegyetem, Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Kar, Szeged

mkl

riváltját jelöli. Ennek alapján a koncentráció relatív h iba
korlátja:

Ac A ( d - b )  As d  £  
d - b d ’

(4)
c d - b  s d - b  

ahol Ab  ~ 0, As -  0, Ad -  e, azaz a háttérjelet és az érzé
kenységet hibam entesen m egadottnak vettük és a d  mérési 
je l hibakorlátját a mérési hibával adtuk meg. Ez az ered
mény nagyon fontos az általánosítás miatt, hiszen a h iba
terjedés által okozott relatív növekm ény megadható, m int 
a koncentrációra vonatkozó relatív hiba aránya a je lre  vo
natkozó relatív hibához:

Ac
d - b

azaz a bruttó analitikai je l aránya a nettó analitikai jelhez. 
M egem lítjük még, hogy a jel/zaj viszony (Signal to Nőise, 
STN) megadható ezek után, m int

d - b
£

azaz a (4) egyenlet alapján a koncentráció relatív hibájának 
reciprokaként.

Az eddigi vizsgálódások eredm ényeként mondhatjuk, 
hogy ha a nettó analitikai je le t meghatároztuk, akkor a töb
bi teljesítm ényjellem zőt kiszám íthatjuk.

A nettó analitikai jel általánosítása

A mai korszerű m érőberendezések alkotónként nem csak 
egy je let szolgáltathatnak, hanem  pl. egy teljes spektrum  
felvételére is alkalmasak. Ebben az esetben egy kémiai al
kotó nettó analitikai je le, definíció szerint, spektrum ának 
azon része, amely ortogonális az összes többi alkotó által 
meghatározott spektrum ra. E definíció mélyebb m egérté
séhez nézzük meg a részleteket. Álljon a mérési adatm át
rix m (/ = 1,... ,m) adatpontból m intánként (szenzorok, hul
lám hosszak, idő in tervallum ok), ill. n (j = 1 ,...,« )  
m eghatározandó alkotóból, specieszből. Ismét a lineáris 
additív modellt tekintjük:

d = Se = A C“'c, (5)
ahol a d jelvektort, az S érzékenységm átrixot és a c kon
centrációvektort jelöl. Az S érzékenységm átrixot a kalib
rációs C 0 diagonális koncentráció- és az A jelm átrixból 
számítjuk:

S = ACö‘. (6)
Az (5) egyenletből kifejezhetjük az ismeretlen c kon

centrációvektort:

c = S+d = C 0A+d, (7)
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ahol nem a szokásos (AT A)-1 AT m átrix szerepel, m ivel a 
m átrix transzponálás és invertálás nagyon szám olásigé
nyes művelet, de ezen felül még gyakran numerikusán in
stabil is. Ehelyett a m átrixok pszeudoinverzét használjuk, 
am elyet + felső indexszel jelö lünk. Az általánosított in 
verzről és a pszeudoinverzről részleteket a kem om etria 
tankönyvben talál az olvasó [5]. Egy v vektor azon része, 
am ely ortogonális egy X m átrixra (vagyis a mátrix oszlop
vektorai által kifeszített altérre) könnyen m eghatározható a 
következő módon:

v = ( I - X X > ,  (8)

ahol I az egységmátrix. Igazolható, hogy I-X X + egy pro
jektívm átrix és így a következő két tulajdonsággal rendel
kezik [11]: sz im m etrikus, azaz ( I -X X +)T = I -X X + és 
idempotens, azaz ( I-X X +)2 =  I-X X +.

A j .  alkotóhoz tartozó a . vektor a*  része, amely ortogo
nális a többi alkotó által m eghatározott spektrumra, A^-re 
(ami az alkotók spektrum ának egy m *(«-l)-es m átrixa, 
am elyből a j .  alkotó spektrum a hiányzik), (8) alapján m eg
határozható:

a ' = ( I - A . A > . .  (9)

Az ezt szem léltető ábráról [22] leolvasható, hogy az 
(aj-a*) vektor a többi alkotó spektrum ainak lineáris kom bi
nációjaként m egadható és ezért a többi alkotó által m egha
tározott spektrum ok által kifeszített altérben helyezkedik 
el. Az ism eretlen koncentrációjú m intára kapott d je l j .  al
kotóra vonatkozó d\* ortogonális részét is számolhatjuk:

d * = ( I - A .A p d .  (10)

A j .  alkotóra vonatkozó s * parciális nettó érzékenysé
get term észetesen nem  (6)-ra támaszkodva, hanem (2) ál
talánosítása alapján szám ítjuk, mivel ez utóbbi a nettó ana
litikai je l használatát írja elő:

s ( 11)

Átalakítva és (9-10) egyenleteket behelyettesítve kap
juk:

C0,d ;=c,a*

C0, ( I - A , A p d = c , ( I - A , A > ,
( 12)

Ez utóbbiból kifejezhető a j .  alkotó koncentrációja, ha 
m indkét oldalt balról m egszorozzuk (I-A  A p a . transzpo- 
náltjával, majd a projektív m átrixok korábban em lített két 
tulajdonságát felhasználjuk:

A ; ) d = c X < I - A , A > ,

Cj  ~  C(>j
a-Td

(13)

ahol H U a vektor euklideszi norm áját jelöli, azaz a vektor 
kom ponensei négyzetösszegének négyzetgyökét.

A továbbiakban célszerű a d *  nettó je l vektor helyett an
nak p net skalár változatát is bevezetni, amelyet a legegy
szerűbben úgy tehetünk meg, ha a vektort m egszorozzuk

transzponáltjával és vesszük a négyzetgyökét:

d M = d
d V

Cj c'■'o j
(1 4 )

Az

Ja.lSEM = JUH
’ c

kifejezés, m int skalár érzékenység értelm ezhető, ennek 
analógiájára a többváltozós esetben is az egyváltozós eset
re levezetett te ljesítm ény je llem zőket értelm ezhetünk. 
Az STN jel/zaj viszony:

d"a d V
( m o , =  — ~ ------ -

£. 1 * J £“
(15)

ahol £d az illesztés hibája, am i m > n esetén a következő
képpen számolandó:

Ej =
dT(I —A A p d

1/2

m — n
( i 6)

A hibateij edés által okozott relatív növekm ény az aláb
bi formulával adható meg:

Kj = (17)

Ha a j .  alkotó egyedül van jelen , akkor ez a következők
ben megadott szelektivitás reciprokává egyszerűsödik:

SEL,. = (18)

A  kimutatási határt (L im it O f D etection, LÓD) K aiser  
[12] a jel/zaj viszony 3-szoros értékéhez tartozó koncent
rációként definiálta. L orber  [9] javaso lja , hogy LOD^ = 
3 • Ac ^ ^ C j .  A szabatosság (accuracy) az ism eretlen m inta 
je lének  hibájából, a kalibrációs adatok mérési hibájából és 
a feltételezett modell hibájából adódik. Csak az első kettőt 
szám ításba véve, állítható, hogy

Ac,„

Ugyanakkor (17) átírható a következő alakban:

d C,
Kj =1 0 i

a ..

(19)

(20)
..->11 > 

Ekkor a kimutatási határ:

LÓ D ,=  - - 0 j

3£j
-1

(21)

M ásodrendű kalibráció [8,13] két elsőrendű adatsort 
előállító készülék összekapcsolásával válik szükségessé. 
Ezek az ún. kötőjeles, vagy kapcsolt technikák (hyphenat
ed techniques): H PL C -U V (V is), G C-M S, M S-M S, 2D 
NM R, GC-FT-IR stb. Ekkor az adattöm b egy téglatesttel 
ábrázolható [22].

Álljon a mérési adattöm b m (i = adatpontból
m intánként (szenzorok, hu llám hosszak, idő in tervallu -
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mok), t ( k  = időadatból, s  (/ =  l , . . . ,s )  mintából, ill.
n ( j =  1 meghatározandó alkotóból, specieszből. Ek
kor tekinthetjük a következő trilineáris modellt:

■̂iik = ^ /X IJYíj Z kí, (22)
j=i

ahol az Y és Z mátrixok oszlopai az n tiszta alkotónak a 
kapcsolt technika első, ill. a m ásodik készüléke által szol
gáltatott profiljai. Az X m átrix oszlopai pedig az .s-ből az /. 
m inta n alkotójának koncentrációi.

A másodrendű kalibráció esetén a teljesítményjellem
zők az előzőekben tárgyalt elsőrendű kalibrációra mondot
taknak megfelelően adhatók m eg bizonyos módosítások
kal. Előbb a nettó analitikai rangot (N A R ) kell bevezetnünk:

NAR  = rang(M  ) -  ran g (M |N ) (23)

ahol M  és N az összekevert, ill. a tiszta kom ponenseket tar
talm azó m inták m ásodrendű spektrum ai. A TV ^-nak leg
alább egynek kell lennie, hogy a vizsgált alkotó másodren
dű kalib ráció ját sikeresnek m ondhassuk. Ezután 
m egadhatjuk a m ásodrendű nettó analitikai jelet:

NAR

NASM = £ x ijYiiZ „ , (24)
j =>

am i m inden egyes / m intára vektor helyett mátrix lesz! Ez
után bevezetve a Frobenius-norm át, || ||F, ami a mátrixele
m ek négyzetösszegéből vont négyzetgyököt jelenti, a tel- 
jesitm ényjellem zők megadhatók:

NASccy _  II Hf

M ,  '
(25)

SöV  = fNAS||F, (26)

577V = ||NAS||f||e ||f , (27)

3|e |L
LOD = „ 11 \  . 

NAS
(28)

Néhány kritikai észrevétel

M essick é s munkatársai [14] alkalm asan választott P(.) or
togonális projekció bevezetésével, valam int a jó l ismert 
vektorok skalárszorzatának (inner product) alkalm azásá
val egy kissé eltérő teljesítm ényjellem ző definíciókhoz 
ju tnak, és pl. kritizálják Lorber  fentebbi érzékenység defi
nícióját, mivel az erősen függ a szelektivitástól a nettó ana
litikai je len  keresztül. F aber  [15] ugyanakkor megállapít
ja , hogy a M essick  és m unkatársai szerinti m ásodrendű 
szelektiv itás 0, am ikor m indkét elsőrendű szelektivitás 
egyenlő nullával és 1, ha legalább egy elsőrendű szelekti
vitás egyenlő nullával. A H o  és munkatársai [16] eredmé
nyeit feldolgozó Lorber-féle m egközelítés esetén a másod
rendű szelektiv itás 0, am ikor legalább egy elsőrendű 
szelektivitás egyenlő nullával és 1, ha mindkét elsőrendű 
szelektivitás egyenlő eggyel. K issé meglepő lehet, hogy 
ugyanazon adatsorra eltérő eredm ényeket kaphatunk, de 
m int kiderül, M assick  és m unkatársai a mátrixokat vekto
rokká alakították, míg Ho  és munkatársai nem. M inden

mkl

esetre célszerű mindkét elv alapján szám olnunk és a kapott 
eredm ények birtokában levonni a következtetéseket. Har
m adrendű kalibráció esetén adattéglatesteket kell m átri
xokra bontanunk, és ezt legalább három féleképpen tehet
jü k  meg, így egyre bonyolultabbá válik m ár m aguknak az 
adatoknak az értelmezése is, nem hogy a belőlük számitott 
je llem zők meghatározása. Úgy tűnik, az analitikai mérések 
teljesítm ényjellem zőinek kérdése m ég meglehetősen nyi
to tt (tisz tázatlan ), hiszen a legegyszerűbb  egyváltozós 
(nulladrendű) esetben is problém ák jelentkeznek [8], nem 
hogy a bonyolultabb magasabb rendű m eghatározások ese
tén.

Számolási példa

A következőkben az irodalomból vett UV-spektroszkópiás 
adatsor [17] felhasználásával a korábban ism ertetett telje
sítm ényjellem zőket számítjuk M ATLAB [18] környezet
ben futtatható kód segítségével. Brereton  [17] által lekö
zö lt tízből négy poliarom ás vegyü let (Ace: acenaftén, 
Chry: krizén, Benz: benzantracén, Fluora: fluorantrén) szi
m ulált kalibrációján és m eghatározásán keresztül m utatjuk 
be az elm élet alkalm azását. A  10 vegyü let kalibrációs 
adatsora alapján m eghatároztuk az érzékenységm átrixot a 
klasszikus kalibrációs modell szerint, m ajd ebből a m átrix
ból k ivá laszto ttuk  azt a 4 vegyü lete t, am elyeknél az 
abszorbancia egyetlen hullám hossznál sem volt negatív. 
A szűkített mátrixot, mint a 4 vegyület 1 mg/1 koncentráci
ójához tartozó tiszta spektrum át használtuk a továbbiak
ban. így  a (6) egyenletben a C g1 egységm átrix lesz és S = 
A  is teljesül. A szimulációs kísérletekhez választott isme
retlen koncentrációjú minták koncentráció értékeit az 1. 
táblázat m utatja be. Az (5) egyenlet alapján szám oltuk az 
5 m inta jelvektorát hibamentes és 0 várható értékű, 0,005 
szórású Gauss-eloszlású additív hiba alkalm azása esetén. 
A (13) egyenlet szerint kapott koncentrációbecslések rela
tív eltéréseit a 2. táblázatban közöljük. Az m ár most m eg
állapítható, hogy általában az ism eretlen m intában legki
sebb koncentrációval szereplő  vegyületek  becsü lt 
koncentrációinak a legnagyobb a relatív hibája, bár ez sem 
szabályszerű. M ielőtt további következtetéseket vonnánk 
le, nézzük m eg a teljesítm ényjellem zőket (a kalibrációnál, 
ill. az ism eretlen m eghatározásánál kapott egyes vegyüle
tek ortogonális spektrumait bem utató grafikonokat „kiegé
szítő anyagként” különítettük .el). A  4 kom ponens skaláris 
analitikai jelét, a (14) egyenletnek m egfelelően, a 3. táblá
zatban  adjuk meg. A szelektivitás (SELj) és érzékenység 
(SENj) értékeket a 4. táblázatban soroljuk fel. A jel/zaj vi-

1. táblázat
A szim ulációs kísérletekben az ismeretlen  

koncentrációjú minták koncentrációi [mg/1]

Minta Ace Chry Benz Fluora

1. 0,350 0,800 0,168 0,120
2. 0,800 0,040 0,280 0,200
3. 0,152 0,200 0,800 0,160
4. 0,560 0,200 0,224 0,800
5. 0,200 0,200 0,200 0,200

56 2003. 58. ÉVFOLYAM. 2. SZÁM



2. táblázat
A hibam entes és a hibával terhelt spektrum ok alapján becsült koncentrációk relatív (százalékos) eltérései az

1 . táblázatban szerepló' koncentrációkhoz viszonyítva

Minta
Hibamentes Hibával terhelt

Ace Chry Benz Fluora Ace Chry Benz Fluora

1. 0,0141 0,0234 -0,3812 0,0063 -0,6938 0,4602 -0,8116 -0,2409
2. -0,0239 0,5571 -0,2704 0,1973 0,3722 -10,1270 -0,7480 1,9454
3. 0,0516 -0,0007 -0,0321 0,0360 0,3737 1,1320 -0,5964 0,0487
4. 0,0897 -0,0804 -0,7527 0,0790 0,5724 0,4865 3,2962 -0,8029
5. 0,0351 0,1389 -0,2930 0,0312 0,3589 0,2323 -0,7136 0,3239

3. táblázat
Skaláris nettó analitikai jel

Minta
Hibamentes Hibával terhelt

Ace Chry Benz Fluora Ace Chry Benz Fluora

1. 0,5506 0,9124 0,0825 0,1104 0,5496 0,9182 0,0999 0,1240
2. 1,2579 0,0460 0,1375 0,1844 1,2639 0,0651 0,1459 0,1942
3. 0,2392 0,2281 0,3938 0,1473 0,2460 0,2369 0,3952 0,1568
4. 0,8815 0,2279 0,1095 0,7364 0,8874 0,2354 0,1261 0,7319
5. 0,3147 0,2284 0,0982 0,1841 0,3214 0,2365 0,1150 0,1942

4. táblázat
Szelektivitás (SEL) és érzékenység (SEN) értékek

Minta Ace Chry Benz Fluora

SELj 0,5904 0,4281 0,1848 0,3453
SENj 1,5728 1,1403 0,4923 0,9198

szony értékeit (STN, (15) egyenlet alapján) az 5., a kim u
tatási határokat (LÓD, (21) egyenlet alapján) a 6. táblázat 
tartalm azza.

Terjedelm i korlátok miatt nem  adunk részletes elem 
zést, csak néhány szembeötlő tényre hívjuk fel a figyelmet.

A 3. táblázat alapján a skaláris nettó analitikai je l általában 
a legnagyobb koncentrációban je len  lévő vegyületeknél a 
legnagyobb, kivéve a fluorantrént (Fluora) a 4. m intában, 
mivel az 5. m inta alapján (ahol egyenlő koncentrációkat ál
lítottunk be) az acenafténnek (Ace) a legnagyobb a skalá
ris nettó analitikai je le , így ezzel kom penzálja az am úgy is 
kis koncentráció-különbséget. A 4. táblázatban  a  szelekti
vitás és érzékenység adatokat elem ezve a skaláris nettó 
analitikai je leknek (3. táblázat 5. m inta) m egfelelően ala
kul a sorrend, vagyis Ace, Chry, Fluora, Benz. A z 5. táblá
za t alapján a kism értékű hiba je len léte  a jel/zaj viszony 
nagym értékű rom lását okozza. A koncentrációk és a skalá-

5. táblázat
Jel/zaj viszony (STN) értékei

Minta
Hibamentes Hibával terhelt

Ace Chry Benz Fluora Ace Chry Benz Fluora

1. 1777,7 2946,2 266,3 356,6 108,50 181,27 19,73 24,49
2. 4108,4 150,2 449,2 602,1 281,86 14,51 32,53 43,31
3. 842,4 803,2 1386,7 518,6 51,34 49,45 82,50 32,74
4. 3040,7 786,1 377,7 2540,2 185,21 49,14 26,31 152,76
5. 1058,5 768,2 330,4 619,1 59,88 44,05 21,42 36,18

6. táblázat
Kim utatási határok (LÓ D) [mg/1]

Minta

Hibamentes
xlO4

Hibával terhelt 
xlO3

Ace Chry Benz Fluora Ace Chry Benz Fluora

1. 5,91 8,15 18,9 10,1 9,76 13,5 31,8 16,8
2. 5,84 8,06 18,7 10,0 8,63 11,9 28,1 14,8
3. 5,42 7,48 17,3 9,27 9,22 12,8 30,1 15,9
4. 5,53 7,63 17,7 9,46 9,22 12,8 30,1 15,9
5. 5,67 7,83 18,1 9,71 1,03 14,3 33,8 17,8
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ris nettó analitikai je lek  hatása ismét jó l nyomon követhe
tő, m int ahogy azt a 6. táblázatban  a kimutatási határok 
vizsgálatánál is tapasztaljuk.

A fenti szám olási példa is jó l illusztrálja, hogy a nullad- 
rendű (ism ertebb nevén egyváltozós) kalibrációnál beve
zetett teljesítm ényjellem zők egészen más értelmezést kap
hatnak elsőrendű kalibrációnál. így pl. értelmet kap a nem 
100%-os szelektivitás! Egyébként is a teljesítm ényjellem 
zők többé m ár nem  az analitikai módszert, hanem a m intá
ban jelenlévő vegyületeket, kom ponenseket jellem zik, a 
sajátos spektroszkópiai karakterüknek, ill. koncentrációik
nak megfelelően.

V égezetül m egem litjük , hogy az inverz kalibrációs 
m odell esetén  -  am elynek  részletezése tú lm utat je len  
tanulmány keretein - ,  a Lorber és munkatársai [19] által 
levezetett összefüggések  alapján a PLS Toolbox [20] 
program csom ag szám olja a teljesítményjellemzőket.

Rem élhetőleg e közlem ény is termékenyen járul majd 
hozzá a hazai kutatások elősegítéséhez és újabb eredm é
nyek m egszületéséhez. Ezeket az eredményeket pl. az év
ről évre m egrendezett Kem om etria konferenciákon lehet 
m egismerni, ill. ism ertetni [21].

A terjedelm i korlá tok  m iatt itt hiányzó „k iegészítő  
anyagok” (grafikonok, M atlab forráskód stb.) a Világhálón 
érhetők el [22].

A közlem ény elkészültét az OTKA T035125 sz. pá lyáza
ta segítette.

IRODALOM

[1] Geladi, P. -  Esbensen, K.: J. Chemom. 4, 337 (1990).
[2] Esbensen, K. -  Geladi, P: J. Chemom. 4, 389 (1990).
[3] Massarl, D L. -  Vandeginste, B.G.M. -  Buydens, L.M.C. -  DeJong, 

S. -  Lewi, P.J. -  Smeyers-Verbeke, J.: Handbook of Chemometrics 
and Qualimetrics: Part A. Elsevier, Amsterdam, 1997.

[4] Vandeginste, B.G.M. —Massarl, DL. —Buydens, L.M.C. -DeJong, 
S. -  Lewi, P.J. -  Smeyers-Verbeke, J.: Handbook of Chemometrics 
and Qualimetrics: Part B. Elsevier, Amsterdam, 1998.

[5] Horvai Gy. (szerk.): Sokváltozós adatelemzés (kemometria). Nem
zeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001.

[6] Martens, H. -  Naes, T. : Multivariate calibration. Wiley, Chichester, 
1989.

[7] Meloun, M. -  Militky, J. -  Forina, M.: Chemometrics fór Analytical 
Chemistry Vol. 2, Ellis Horwood, New York, 1994.

[8] Rajkó, R.: Magy. Kém. Foly. 107, 45 (2001).
[9] Lorber, A.: Anal. Chem. 58, 1167 (1986).

[10] Bronstejn, I.N. -  Szemengyajev, K.A.: Matematikai zsebkönyv. Mű
szaki Könyvkiadó, Budapest, 1987.

[\l] Scharnitzky V: Mátrixszámítás. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 
1986.

[12] Oresice, L.S. -  Grdiniie, V: Acta. Pharm. Jugosl. 40, 21 (1990).
[ 13] Booksh, K.S. -  Kowalski, B.R.: Anal. Chem. 66, 782A (1994).
[14] Messick, N.J. -  Kalivas, J.H. -  Lang, P.M.: Anal. Chem. 68, 1572

(1996) .
[15] Faber, N.M.: Anal. Lett. 31. 2269 (1998).
[16] Ho, C.-N. -  Christian, G.D. Davidson, E.R.: Anal. (hem. 52. 1071 

(1980).
[17] Brereton, R.G.: Analyst. 125, 2125 (2000).
[18] Matlab 6, The Math Works Inc., httn://www.mathworks.com/
[19] Lorber, A. -  Faber, N.M. -  Kowalski B.R.: Anal. Chem. 69, 1620

(1997) .
[20] PLS Toolbox 2.1, Eigenvector Research, Inc., httn://www.cigcnvcc- 

tor.com/Pl.S Toolbox.html
[21] Hazai kemometria konferenciák honlapja: http:// sol.cc.u- 

szcgcd.hu/~raiko/Kcmometria
[22] http://sol.cc.u-szeged.hu/~raiko/PanerSupDlements

Irodalomgyííjtés lezárva: 2001. március

ÖSSZEFO G LA LÁ S

Rajkó Róbert: Analitikai mérések teljesítményjellemzőinek 
kritikai vizsgálata többváltozós kalibráció esetén
A szerző ismerteti a többváltozós analitikai módszerek esetére 
bevezethető teljesítményjellemzőket: nettó analitikai jel, szelek
tivitás, érzékenység, jel/zaj viszony, kimutatási határ, hibaterje
dés. Vázolja a fogalmak bevezetésének nehézségeit, a képletsze
rű megadás bonyolultságát, ill. bemutatja az eltérő véleményeket 
hangoztató iskolákat. Felhívja a figyelmet, hogy nemcsak az 
adatstruktúra bonyolultsága emelhet akadályokat az analitikus 
elé, de a legegyszerűbb egyváltozós (elsőrendű) esetben is van
nak még tisztázandó kérdések. A tárgyalt teljesítményjellemzők 
számítását az irodalomból vett adatsor felhasználával, kalibráció 
és meghatározás szimulációjával részletesen bemutatja.

[Magy. Kém. Lapja, 58, 54 (2003)]

SUM M ARY

R. Rajkó: Critical Investigation of the Figures of Merit of Ana
lytical Measurements in case of Multivariate/mode Calibra
tion
Figures of merit (net analyte signal, selectivity, sensitivity, signal 
to noise ratio, limit of detection, error propagation) of analytical 
measurements in case of multivariate/mode calibration are 
described. Difficulties of definitions as well as deriving proper 
formulas are outlined. Different notations from different research 
groups are presented too. It is pointed out that not only the com
plicated data structure can cause hardnesses but there are some 
unanswered questions for the simplest univariate (zero order) 
case too. Calculation of figures of merit introduced is shown in 
detail based on literature data through simulations of calibration 
and prediction.
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Kémia- és vegyipartörténeti emlékek

SZERKESZTI: G Á L M IKLÓS

A Selmecbányái Bányászati Akadémia legkiválóbb kémiatanára
Ruprecht Lipót Antal (1748-1814)

LACZA TIHAM ÉR*

A Selmecbányái B ányászati A kadém ia a XVIII. századi 
M agyarország felsőoktatási intézm ényei között kivételes 
helyet foglalt el, m égpedig több szempontból is. Először is 
nem az egyház, hanem  közvetlenül a császári udvar (pon
tosabban a királyi kam ara) irányítása alatt állt. Ennek az a 
magyarázata, hogy az A kadém ia az 1735-ben alapított bá- 
nyatisztképző iskolából jö tt létre M ária Terézia 1763-as 
rendelete nyom án (statútum át csak 1770-ben adták ki).

A m ásodik szem pont kim ondottan gyakorlati je llegű  
volt: Selm ecbánya és környéke a H absburg B irodalom  
egyik legjelentősebb nem esfém bányászati központja volt, 
de más fém érceket is bányásztak és feldolgoztak itt, tehát 
célszerűnek látszott, hogy a kom oly szakmai és műszaki 
ism ereteket igénylő m unkák irányítására helyben képez
zék ki a szakem bereket. A z Akadém iának csak kevés m a
gyar nem zetiségű  ha llgató ja  vo lt és oktatási nyelve 
1867-ig a ném et maradt.

De a „kivételes státust” leginkább a harmadik szem pont 
indokolja: Selm ecbányán az 1760-as évektől kezdve né
hány évtizeden át rendszeresen tanultak külföldi diákok is, 
akiket m indenekelőtt az oktatás magas színvonala és a fő
iskola speciális je llege vonzott ide. A selmeci Bányászati 
A kadém iát abban az időben a legrangosabb bányászati fel
sőoktatási intézm énynek tartották Európában. Fontos m eg
jegyezni, hogy a fő iskola professzorainak többsége ko
m oly elm életi ku ta tásokat is végzett, tehát egyfajta  
tudományos m űhely is volt, ahol az elméleti és a szakmai 
ism eretek szerencsésen ötvöződtek. A világon először Sel
m ecbányán részesültek a hallgatók gyakorlati laboratóriu
mi kiképzésben, s általában az oktatás m odem  és haladó 
elvek alapján folyt. Ehhez viszont felvilágosult, tehetséges 
tanárokra is szükség volt, akik között eleinte a külföldről 
érkezett p ro fesszorok  vo ltak  többségben. A z 1760-as 
években Selm ecbányán tanított a Hollandiában született 
Jacquin M iklós J ó z se f (1727-1817), aki korábban Párizs
ban orvosként, m ajd Bécsben a schönbrunni császári ker
tek növényeinek rendszerezőjeként, később pedig a bécsi 
egyetem botanikus kertjének igazgatójaként tevékenyke
dett, m ielőtt kinevezték volna a Bányászati Akadémia fris
sen alapított kém iai és m etallurgiai tanszékének professzo
rává. Ne ütközzünk m eg azon, hogy egy orvos, aki éveken 
át botanizált, végül kém iát és metallurgiát oktatott valahol. 
Ez a „sokoldalúság” abban az időben természetes volt, h i
szen az egyes tudom ányterületek egymásba folytak, s az 
sem elhanyagolható körülmény, hogy a XVIII. században
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a term észettudom ányi ism eretek m ennyisége lényegesen 
kisebb volt, m int a következő században, nem is szólva ko
runkról, am ely már szinte fuldoklik az inform áció-áradat
ban. Jacquin  előadásainak vázlatát G ellert szászországi 
bányatanácsos A nfangsgründe zu r metallurgischen Che
m ie című m unkája alapján készítette el; ennek több m int 
500 oldalnyi elméleti és közel 360 oldalnyi gyakorlati ré
szét kézirat form ájában -  feltehetően előadásai nyom án -  
a hallgatók állították össze, s je len leg  a Széchényi K önyv
tár kézirattárában  őrzik. A hallgatók  b izonyára G ellert 
m unkáját is forgatták, mert a kézirat csupán kiegészítése
ket tartalm az ehhez a könyvhöz (am elynek a terjedelme jó 
val kisebb m int a kéziraté). A Bécsbe visszatért Jacquint 
1769-ben egy olasz szárm azású dél-tiroli orvos, Giovanni 
Scopoli (1723-1788) váltotta fel a tanszék élén. Ó is sokat 
botanizált, de volt m ár tapasztalata a kém ia és a kohászat 
oktatásában is, hiszen az idriai bányatisztképző iskolában 
ezeket a tárgyakat adta elő, m ielőtt Selm ecbányára került 
volna. Scopolinak  -  m int az Szabadváry F erenc-Szőke- 

fa lv i-N agy Zoltán: A kémia története M agyarországon  cí
m ű m unkájában olvasható  -  „ szin tén  fen n m a ra d t egy  
hosszú jegyze te  az 1770-es évekből. E zt a 788 oldal je g y 
ze te t dolgozta át tankönyvvé, m ely B écsben je le n t m eg  
nyomtatásban. Scopoli több gyakorla ti ismeretet nyújtott 
előadásában, m in t Jacquin , kü lönösen  kohászati téren. 
A z egyes fé m e k  előállításm ódját kim erítő  részletességgel 
tárgyalta". Scopoli 1779-ig taníto tt Selm ecbányán; m ár 
közben is csábították különböző helyekre, például Szent
pétervárra, végül a padovai egyetem  m eghívását fogadta 
el, itt kém iát és botanikát adott elő. U tóda egy felvidéki 
születésű, de világot látott tudós ember, Ruprecht L ipót A n 
tal lett; az ő m unkásságát szeretném  vázlatosan bem utatni 
a következő lapokon.

Ruprecht pályakezdése

Sokáig bizonytalan volt R uprecht születésének helye és 
időpontja is. Szabadváry  és Szőkefalvi-Nagy  m ár em lített 
könyve csak annyit közöl, hogy valószínűleg Selm ecbá
nyán vagy a közelében született, valam ikor az 1750-es 
évek első felében. M ilan H o ck  szlovák tö rténész  
Ruprechtvól írt dolgozatában azonban nem csak a helyszínt 
nevezi meg, hanem  a pontos dátum ot is. E szerint a tudós 
a Rozsnyótól m integy 15 kilom éternyire keletre található 
Szom olnokon (mai neve: Sm olník) látta meg a napvilágot, 
az idem ásolt anyakönyv bejegyzésének tanúsága szerint 
1748. novem ber 14-én. Szülőfalujában Ferenc nevű apja
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magasabb hivatalt töltött be. A R uprecht-család  minden 
bizonnyal német eredetű volt, vagy ahogy azon a vidéken 
mondják: mánia. A kis A ntal gyermekkoráról nem sokat 
tudunk, valószínűleg szülőfalujában járt elemi iskolába és 
1772-ben lett a selmeci Bányászati Akadémia hallgatója, 
de előtte már gyakorlati képzést is kapott. A szóban forgó 
év februárjában 30 forint támogatást kért a szállási költsé
gek és a tűzifa árának fedezésére, amit az Udvari Kamara 
jóvá is hagyott. A megelőlegezett bizalmat kiérdemelte, 
hiszen tanulmányai alatt végig kitűnt társai közül, s ezt 156 
forint ösztöndíjjal is méltányolták.

R uprech t 1774 áprilisában elveszítette édesanyját, 
ugyanakkor nagy megtiszteltetés is érte, mivel a bécsi 
Pénzverdéi és Bányászati Udvari Kamara a Selmecbányái 
Kamaragrófi Főhivatal javaslatára kinevezte őt fiskálisnak 
a szomolnoki Felügyelőségi Főbányahivatalhoz. Hozzá
szólásijoggal részt vett a Bányaszék ülésein is és ő vezet
te a jegyzőkönyvet. Munkáját felettesei nagy megelégedé
sére végezte, s ezt azzal méltányolták, hogy lehetővé tettek 
számára egy hosszabb külföldi tanulmányutat. 1777. no
vember 1-én kelt útra a Skandináv-félsziget irányába. 
Svédországban, Uppsalában felkereste a kor egyik legki
válóbb és legnagyobb tekintélyű kémikusát, Torbern 
Bergm ant (1735-1784), akivel hazatérését követően is ál
landó levelezésben maradt. Bergman elsősorban ásványok 
elemzésével foglalkozott, de a kohászat is érdekelte, így a 
selmeci akadémia leendő professzorának sok érdekeset 
mondhatott mind a kémiai analízisről, mind pedig a metal
lurgiáról az alatt a néhány hónap alatt, amíg nála időzött. 
Svédország a XVIII. század második és a következő szá
zad első felében az európai kémia egyik fellegvárának szá
mított. Elvégre Bergmanna] egyidőben működött Cári 
Wilhelm Scheele (1742-1786), aki nemcsak több új elemet 
fedezett fel, hanem a szerves kémia egyik úttörője is volt. 
Svéd volt Jöns Jákob Berzelius (1779-1848) is, aki beve
zette a ma használatos vegyjeleket, s persze a felsorolást

mkl

még folytathatnánk kevésbé ismert, de a maguk korában 
jelentős kémikusokkal. Ruprecht megfordult Svédország 
más helyein és Norvégiában is, s több európai ország érin
tésével tért haza 1779. március 14-én. Feltételezhető, hogy 
tanulmányútja összefüggött a Bányászati Akadémia kohá
szati kémiai és bányászattudományi tanszékének átvételé
vel. Ennek vezetésével ugyanis már egy 1779. február 
26-án Bécsben kiadott rendelet alapján megbízták és 1779. 
március 15-én hivatalosan be is iktatták tisztségébe. 
Egyúttal a Kamaragrófi Főhivatal szavazati joggal rendel
kező ülnökévé is kinevezték. Menet közben kiderült, hogy 
nem csupán kémiát és bányászattant kell előadnia, hanem 
egyik betegeskedő professzortársát is helyettesítenie kell 
az erdészettani és a bányajogi órákon.

A selmeci Bányászati Akadémia professzora

A kémiát és a bányászattant évenként felváltva adta elő, 
ehhez még hozzájött az ásványtan és a kohászat. Feladatai 
közé tartozott a felvidéki bányák, hámorok és kohászati 
üzemek áttekintése, s az Udvari Kamara számára le kellett 
tisztáznia útinaplójának szövegét is. Ez a jelentés sok 
olyan információt tartalmazott, amelyet a császári hatósá
gok a birodalom területén és az örökös tartományokban is 
hasznosíthattak. Szó esett benne külföldi bányászati ter
mékekről, minőségről, árakról, értékesítésről stb.

Évi jövedelmét 1 000 forintban állapították meg, ha pe
dig szolgálati útra ment, akkor 4 forint napidíj is megillet
te. Selmecbányán elődjének szolgálati lakását kapta meg, 
s a császári udvar a fűtéséről is gondoskodott: 36 öl tűzifa 
járt részére évente.

Sokféle elfoglaltsága mellett az iskola ásványgyűjte
ményének bővítése is az ő feladata lett, ráadásul felkérték, 
hogy tegyen javaslatot az éppen elhunyt Christoph Traut- 
gott D elius (1728-1779) udvari tanácsos firenzei ásvány
gyűjteményének rendszerezésére. Ezt a rendszert később

64 2003. 58. ÉVFOLYAM. 2. SZÁM



előadásai során is alkalmazta. Az Udvari Kam arának jav a
solta, hogy bízzanak m eg egy hivatalnokot a bányákban ta
lált különleges ásványok összegyűjtésével és lajstrom ba 
vételével. E zeket a leleteket Selm ecbányára küldenék, 
ahol egy rendszerezett gyűjtem ényt hoznának létre, am e
lyet nem  lenne szabad megbontani (vagyis afféle „etalon" 
volna). H ogy a diákok a külföldi ásványokat és kőzeteket 
is m egism erhessék, Ruprecht javasolta, hogy a Kam ara- 
grófi Főhivatal költségén szerezzék be ezeket, a Legfelső 
Pénzverő H ivatalban található és kihasználatlan külföldi 
ás vány gyűjtem ényt pedig Bécsből helyezzék át Selm ecbá
nyára. Javaslatait elfogadták, kivéve ezt az utóbbit; csupán 
azt engedélyezték, hogy a duplumok kerüljenek az A kadé
mia gyűjtem ényébe.

Ruprecht ásványtani tapasztalatait az udvarnál igyekez
tek m axim álisan  hasznosítani. 1780 m árciusában azzal 
bízták meg, hogy a császári gyűjtemény szám ára ásványo
kat, kőzeteket és kövületeket gyűjtsön. Ezek lehetőleg m u
tatósak és didaktikai szempontból is tanulságosak legye
nek. A z anyagot a K am aragrófi F őhivata l hatáskörébe 
tartozó bányákból kellett összegyűjtenie, s eközben egy 
m agángyűjtem ényt is létrehozott, am elyben igen értékes 
darabok is voltak. Külföldi egyetemek és tudom ányos in
tézm ények is érdeklődtek a Habsburg Birodalom ban talál
ható ásványok és ércek iránt. Például a párizsi term észet
rajzi gyűjtem ény európai hírű igazgatója, Georges Buffon  
(1707-1788) gróf, de a milánói és apadovai egyetem  is je 
lezte, hogy szeretne kapni belőlük. Ruprechtet bízták m eg 
ezzel a feladattal, s neki kellett gondoskodnia arról is, hogy 
a szállítm ány épségben megérkezzen Bécsbe.

Az időközben (1780. novem ber 3-án) bányatanácsossá 
előléptetett Ruprechtnek  azonban nem csak az ásványokra 
volt gondja, hanem  gazdasági term észetű kérdésekkel is 
foglalkozott. Több javaslata a kitermelés gazdaságosságá
nak növelését, a szállítás m egkönnyítését és korszerűsíté
sét vagy éppen a laboratórium ok felújítását érintette. K ülö
nösen az az elképzelése váltott ki vegyes reakciókat, hogy 
az addig használatos bőrzsákok helyett fahordókban szál
lítsák a kibányászott ércet. A bőr ugyanis a súrlódástól elég 
ham ar kidörzsölődött és elhasználódott. A fahordók alkal
mazása nem  volt eredeti ötlet, hiszen ezt külföldi tanul
mány útján m ár látta. Ha máshol bevált, m iért ne vezethet
nék be Selm ecbányán is? -  tette fel a kérdést. Em ellett m ég 
olcsóbbnak is tűnt, ezért m indent elkövetett, hogy javasla
ta m egvalósulhasson. A tervnek azonban számos ellenzője 
volt. M indenekelőtt a bőrzsákok gyártói és forgalmazói, 
akik kom oly bevételtől estek volna el. Lefizettek több hi
vatalnokot, akik akadályokat gördítettek a próbák elé, rá
adásul m in tha a körülm ények is összeesküdtek  volna 
Ruprecht ellen. Több aknában a keskeny vagy elszűkülő 
já ra to k , valam in t a nem  eléggé sz ilárd  fatám asztékok  
okoztak problém át. A kísérlet így felem ás eredm ényt ho
zott, s a hordók alkalm azása nem vált általánossá.

Eddig elsősorban Ruprecht L ipót A ntal szervezői tevé
kenységéről volt szó, de ennél sokkal fontosabb volt okta
tói munkássága. Az ő m űködése alatt ju to tt a csúcspontra a 
selmeci Bányászati Akadém ián a kém ia tanítása. K ülönö
sen az analitikai kém ia (vagy ahogy akkoriban nevezték: a

próbázás) területén ért el külföldön is nagyra tartott ered
ményeket, így aligha m eglepő, hogy távoli országokból is 
sokan jö ttek  Selm ecbányára -  tanulni. A nyugati tudo
m ánytörténeti m unkák a gyakorlati kémia oktatásának be
vezetését a XIX. század élt Justus von L iebig (1803-1873) 
nevével kapcsolják össze, pedig m ár ő is a párizsi Ecole 
polytechnique nagyhírű tanára, Louis Joseph Gay-Lussac 
(1778-1850) m ellett dolgozva kapott ehhez ösztönzést, a 
francia fő iskolán  pedig  b izonyíthatóan a selm eci példa 
nyomán vezették be a gyakorlati oktatást.

Ruprecht m aga nem  írt tankönyvet; elődjének, Scopoli- 
nak  a m unkájára tám aszkodva, azt továbbfejlesztve alakí
totta ki a saját m ódszerét. A z sem elhanyagolható körül
mény, hogy  m íg Scopo li (és Jacquin  is) e redetileg  
orvosnak készült és sok időt töltött botanizálással is, addig 
Ruprecht elm életi és gyakorlati felkészülése kezdettől fog
va a bányászatra, a kém iára és a kohásztra irányult, tehát 
azt is m ondhatnánk, hogy „a vérében" volt ez a tudás
anyag. Ezt a nyilvánvaló szakmai beszűkülést a tudom á
nyos elm élyülés ellensúlyozta, ami a fejlődés szem pontjá
ból határozottan célravezetőbbnek látszik, m int a parttalan 
sokoldalúság. A kkorra m ár egyébként is bealkonyult a po- 
lihisztorságnak; a m odem  kémia, fizika és egyéb fontos tu 
dom ányágak m egalapozói között csak elvétve akadt olyan 
tudós, aki egyszerre  több szakterületen  is do lgozott. 
R uprechtnek  persze a bécsi udvar utasításait és Johann  
Tadeas Peithner  udvari tanácsos útm utatásait is szem  előtt 
kellett tartania tanári m unkája során. A tananyag gerincét 
term észetesen a fém ekkel és vegyületeikkel kapcsolatos 
ism eretek alkották, s nagy súlyt fektetett a kísérleti bem u
tatásra. A bban az időben m ár javában állt a háború a flo- 
giszton-elm élet hivei és ellenzői között. Az egyre szaporo
dó kísérleti eredm ények nyom án mind többen vallották, 
hogy a flogiszton közönséges fikció, nincs sem m ilyen va
lóságalapja. Jacquin  és Scopoli még azt tanította, hogy az 
égés, illetve a fém ek „földekké" és „m eszekké" (oxidokká) 
való átalakulása során az „éghetőség princípium ának" tar
tott flogiszton távozik az anyagból. így  a fém eket tekin tet
ték összetett anyagoknak, m íg a földeket tovább m ár nem  
bontható alkotóelem eknek. Ruprecht v iszont több olyan 
kísérletet végzett, am elyek ezt az elképzelést cáfolták, s fo 
kozatosan arra a felism erésre jutott, hogy a fém eket kell 
elem eknek tekinteni. M indazonáltal a flogiszton-elm életet 
sem iktatta ki a tananyagból, hanem  a két tanítást egym ás 
mellett adta elő diákjainak. A flogiszton-elm élettel végér
vényesen leszám oló L avoisier  alapvető m unkája ( Traité 
élementaire de chim ie) csak 1789-ben látott napvilágot, te
hát különösebben nem  befolyásolhatta Ruprecht nézeteit, 
am elyeket saját m egfigyelései alapján alakított ki.

M agyarországon Ruprecht volt az első, aki m egpróbált 
a „földek" redukciójával tiszta fém et előállítani. 
Redukálószerként szenet alkalmazott, a folyam at m egvaló
sításához szükséges magas hőm érsékletet pedig speciális 
kem encében hozta létre. A  kemencéről csak annyit tudunk, 
hogy egy hatalm as fiíjtatóval volt ellátva. Egyik közlem é
nyében említi, hogy a kem encében sikerült a term ésplatinát 
regulusszá (vagyis apró fémcseppekké) átalakítania, ebből 
arra következtethetünk, hogy a hőmérséklet m eghaladta az
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1 600 °C-ot. N em  árul el többet erről a kem encéről Johann  
Fríedrich Westrumb (1751-1819) hamelni bányatanácsos 
sem, aki az új kohászati felfedezések történetét ismertető 
dolgozatában a következőket írja: „Ruprechtnekaz első  in
dítékot az egyszerű  fö ld e k  fém esitéséhez az a körülm ény  
szolgáltatta, hogy rendelkezett egy új és nagyszerű olvasztó 
kemencével, m ely m indarra képes volt, am it eddig  csak  
gyújtólencse hővel és legtisztább levegővel táplált tűzzel le
hetett elérni. E  kemencében minden földet, m ég az olyany- 
nyira olvaszthatatlan kovaföldet is tiszta üveggé lehet ol
vasztani". A z gyakorlatilag kizárható, hogy esetleg tiszta 
oxigént használt volna, abban az időben ugyanis még nem 
ism ertek olyan m ódszert, amellyel olcsón, egyszerre na
gyobb m ennyiségű oxigént lehetett előállítani.

Ruprecht kezdetben csak megismételte azokat a kísér
leteket, am elyeket m ások már sikeresen végrehajtottak. 
Ez nem csak a m űveletek begyakorlása szem pontjából volt 
hasznos, hanem  azért is, m ert ha nem sikerült, akkor meg 
kellett keresnie a kudarc okát, s ilyenkor esetleg az is kide
rült, hogy az eredeti k ísérlet hibás eredm ényt hozott. 
„A nyagait rendszerin t szénporral és lenolajja l tésztává  
gyúrta  -  olvasható A kémia története M agyarországon  cí
m ű m unkában és az így nyert galacsint szénporral bélelt 
hesseni tégely közepére helyezte. A tégelyt szénlappal be
fedve, durva szénporral bélelt nagyobb tégelybe helyezte, 
m elyet fe lü l  tűzálló stea tit lappal fe d e tt be. E lőször molib- 
dén-oxidból állíto tt e lő  nyilván nagyon szennyezett molib- 
dént, ahogy azt H jelm  1781-ben m ár sikerrel megtette". 
Ruprecht azt állította, hogy volfrám-oxidból sikerült elemi 
volfrám ot is előállítania, ez azonban nem nagyon valószí
nű, m ert az ehhez szükséges magas hőfokot akkor m ég 
nem  tudták elérni. A  fém et 1783-ban felfedező d'E lhuyar  
testvéreknek is csak azért sikerülhetett ez, m ert nem  volf
rám -oxidból, hanem  volframitból [Fe, Mn (W 0 4)] indul
tak ki és nem  tiszta volfrámot, hanem 1 500-1 600 °C-on 
olvadó ferrovo lfrám ot kaptak. „Sem m i okunk viszon t 
kételkedni abban  — írja az előbb idézett m ű —, hogy a bar
nakő redukciója sikeres volt", s így elemi mangánt, ponto
sabban m angán-karbidot állított elő. Ruprecht uránszurok- 
érccel is kísérletezett és állítása szerint fém rögöt kapott. 
Ezt azonban volffám nak vélte, „ így az urán fe lfedezésének  
dicsősége K laprothnak jutott".

Ruprecht vizsgálataira külföldön is felfigyeltek, sőt a 
nápolyi király hat vegyészpalántát is Selmecbányára kül
dött, akik bekapcsolódtak a földfémek redukciójával kap
csolatos m unkálatokba. Egyikük, egy bizonyos Savaresi, 
később a Ruprecht körül kibontakozó vitában az ellentábor
hoz szegődött, m ondván, hogy a redukció során nem  kelet
keztek tiszta fémek. Pedig Ruprecht a magnézium-, a kalci
um- és a bárium -oxid szénnel történő redukciója során is 
fém cseppeket vélt látni, sőt ezeknek nevet is adott (austri- 
um, parthenum , borbonium ). Á llítása igazolása céljából 
egy m ásik  nápoly i olasz tanítványát -  Tondii -  Bécsbe 
küldte, hogy Jacquin  és Born Ignác jelenlétében a tüzérsé
gi öntődében ism ételje m eg a kísérleteket. Ezek ugyanazt 
az eredm ényt hozták, sőt ahogy az ilyenkor lenni szokott, 
újabb felfedezésekre is ösztönöztek. Egy Tihavsky nevű ka
tonatiszt arról számolt be, hogy alumínium-oxidból sikerült

tiszta fémet előállítania. Ez -  a későbbi fejlemények isme
retében -  egyáltalán nem  látszik valószínűnek, s joggal ké
telkedhetünk abban, hogy am it a derék főhadnagy felfedez
ni vélt, az nem lehetett tiszta alumínium. Mint ismeretes, az 
alumínium affinitása olyan nagy az oxigénhez, hogy por 
alakjában melegítve izzó fénnyel elég. Elemi alumíniumot, 
m integy negyven évvel később, csak elektrolízissel sikerült 
e lőállítania ű a y y n e k  és Oerstednek. Az öreg  róka, 
Klaproth nem is hitte el a dolgot, de Ruprecht kísérletei és 
a selmeci professzort védelm ező Born Ignác harcias cikkei 
sem győzték meg, s végül övé lett az utolsó szó: tévedés az 
egész. Pedig elvileg Ruprechtnek és társainak igaza volt, h i
szen néhány évtizeddel később eljött az a pillanat -  m int azt 
Born Ignác meg is jövendölte -  „amikor minden vegyész
nek el kell ismernie, hogy az ő  elemi fö lde ik  valójában fé m -  
meszek". A z talán túlzás, am it Szabadváry és Szőkefalvi- 
Nagy már idézett könyvében olvashatunk, hogy tudniillik 
Ruprecht bizonyos tekintetben a fenti fémeknek a fölfede
zője volt, de azzal m indenképp egyetérthetünk, am it a to
vábbiakban írnak: „Nehéz ma már megállapítani, valóban 
eredményesek vagy eredménytelenek voltak-e Ruprechték 
kísérletei. Fém szem cséiknek csak fa j  súlyát ismerjük, ez 6 -7  
között volt, vagyis a keresett fé m e k  mindegyikénél több, a 
vasénál viszont kevesebb. Feljegyezték, hogy e rögöcskék 
m ágnesezhetők voltak, nyilvánvaló ebből, hogy je len tő s  
m ennyiségű vasat m indazonálta l tartalm aztak. E lv ileg  
nincs kizárva, hogy a redukció fo ly tán  karóidon keresztül 
keletkezett valamelyes fé m  is, amely fém  nagyrésze azon
ban, a kemence hőfokánál alacsonyabb forrponttal rendel
kezvén, elillant. Westrumb megismételve Ruprecht kísérle
teit megjegyezte, hogy az agyaggal kevert szén hamuszínű  
lett, am i kétségtelenül kalcium -karbid képződését je lenti. 
Valószínű tehát, hogy Ruprecht erősen vasas alkáliföldfém- 
karbid tartalmú rögöcskéket állított elő, am elyek esetleg  
némi alkáliföldfémet is tartalmaztak ötvözet form ájában ".

A selmeci Bányászati Akadém ia tantervében a villam os
ság elmélete is helyet kapott, s tudomásunk van róla, hogy 
Ruprecht maga is foglalkozott a légköri elektromosság je 
lenségeivel, sőt a felvidéki bányák főfelügyelőjeként 1780 
júliusában egy jelentést terjesztett fel, amelyben leírja, ho
gyan lehetne megvédeni az épületeket villámcsapás ellen. 
A jelentéshez m ellékelt ábrák alapján aztán Selmecbányán, 
Szélaknán és más bányavárosokban is felszerelték a lőpor
raktárakra a villámhárítókat. 1782-ben személyre szóló di
cséretet kapott az általa javasolt szerkezetekért; a rá követ
kező esztendőben egy újabb m ódosítással állt elő: 
javasolta, hogy a villám hárítók hegyét az addig alkalm azott 
arany helyett cinkkel vonják be. Ezt az ötletét 1784-ben 
szülővárosában, Szom olnokon m eg is valósították.

Ruprecht L ipót A ntal tudományos tevékenységét érté
kelve term észetesen nem  feledkezhetünk meg arról, m i
lyen szerepet já tszo tt az ezüst- és aranygyártás Born Ignác  
által kidolgozott és bevezetett am algámozási m ódszerének 
sikerre vitelében, sőt m ondhatjuk azt is, hogy továbbfej
lesztésében. Erről részletesen írtam  Born Ignáccal foglal
kozó tanulm ányom ban [Born Ignác amalgámozási eljárá
sa, Magy. Kém. Lapja, 57, 46 (2002)], ezért itt m ost nem 
térek ki rá. U gyanott em lítettem  azt a vitát is, am ely
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Ruprecht és M üller Ferenc között zajlott Born folyóiratá
nak (Physikalische Arbeiten der Einträchtigen Freunde) 
hasábjain, s am elynek eredm ényeként tu la jdonképpen  
M üller  egy új kém iai elem et fedezett fel, noha ezt nem  
merte még maga előtt sem beismerni, így a m ár em legetett 
Klaproth lett a tellur névadója. Ruprecht és M üller  egy ás
vány összetételéről vitatkoztak, s az előbbi azt állította, 
hogy a szóban forgó érc tulajdonképpen term ésantim on, 
míg M üller szerint term ésbizm utról van szó. Ruprecht egy 
hónappal később, 1782. október 20-án kelt válaszcikkében 
továbbra is kitartott állítása mellett, s érvként hozta fel azt, 
hogy néhány  éve S védországban Bergm annkl, ille tve  
Engströnmél hasonló külalakú ércet látott, bár elism erte, 
hogy a vizsgálatot tovább kell folytatni. M üller  újabb, kel
tezés nélküli cikke ugyanebben a számban, közvetlenül 
Ruprecht írása után olvasható. Ebben feladta korábbi véle
ményét, hogy az érc term ésbizm ut volna, de term ésanti- 
monnak sem nevezhette, m ivel számos fizikai és kém iai 
tulajdonsága eltért tőle. Ruprecht több m int egy évvel ké
sőbb, 1783. decem ber 29-i keltezésű írásában elism erte té
vedését és azzal m entegette magát, hogy kevés érc állt a 
rendelkezésére, ezért nem  tudta körültekintően m egvizs
gálni, ráadásul bokros teendői közepette nem is m aradt rá 
elég ideje. A z is valószínűnek látszik, hogy Ruprecht és 
M üller  nem  ugyanazt az ásványt vizsgálta. Az igaz, hogy 
m indkettő  te llu r-ásvány  volt, csakhogy R uprech t a 
nagyágittal, m íg M üller  a szilvanittal foglalkozott.

A felvidéki bányák felügyelője

A Born Ignác  által kidolgozott am algámozási eljárás be
mutatására összesereglett szklenófurdői nem zetközi tudo
mányos konferencia (1786) sikerében nem elhanyagolható 
szerepe volt Ruprechtiíek is, aki számos gyakorlati problé
ma m egoldására tett javaslato t. N em  rajta m últ, hogy a 
Born-féle m ódszer végül m égsem  tudott gyökeret verni a 
Felvidéken; a bürokratikus ügyintézés, valamint a hivatal
nokok értetlenkedése és akadékoskodása annyira kedvét 
szegte, hogy lem ondott az am algámozási m ódszer beveze
tésének irányításáról. Ez a m unka egyébként is sok idejét 
vette igénybe, m ég előadásait is elhanyagolta m iatta a B á
nyászati Akadémián. Bécsben tudomásul vették lem ondá
sát, s egy újabb feladattal bízták meg: a vörösvágási opál
bányákba kü ld ték  szem leútra. E lég nagy fe je tlenséget 
talált; a m unka rendszertelenül és m indenfajta elképzelés 
nélkül folyt. 1788-ban jelentést teijesztett fel Bécsbe, s eb 
ben összefoglalta a szükséges intézkedéseket és újítási ja 
vaslatait. M ivel m agáról az opálról akkoriban szinte sem 
m it sem tudtak, Ruprecht m indenekelőtt m egism erkedett 
az összeté te lével és tu la jdonságaival. Ú gy vélekedett, 
hogy az egyes opálféleségek kvarcból állnak, s csak a ben
nük előforduló víz, agyag és „vasföld” arányától függően 
különböznek egym ástól. Az opál színjátékát m egkísérelte 
elméletileg m agyarázni, s az egyes opálféleségeket közön
séges, nem es, egyszínű és sokszínű opálnak nevezte el. E l
készítette az opál bányászatának tervét, s m egvizsgálta a 
kiterm elés és a feldolgozás gazdasági hatékonyságát. 
Ruprechtst érdekelte az opálkereskedelem  alakulása is.

Felettesei nyilván felism erték kiváló szervezői képes
ségeit, am elyeket elsősorban a bányák hatékonyságának 
növelése és korszerűsítése terén  kam atoztato tt, ezért 
1791-ben felm entették tanári kötelességei alól, hogy telje
sen a felvidéki bányák felügyeletével foglalkozhasson. Tá
vozásával a Bányászati A kadém ia sokat veszített, s noha 
utóda, Patzier M ihály (1748-1811) ugyancsak kiváló ve
gyész és tanár volt, az oktatás színvonalát már nem  tudta 
tovább emelni, sőt, am ikor 1811 -ben ő is otthagyta az A ka
démiát, m egkezdődött az intézm ény fokozatos hanyatlása.

Ruprechtst 1792-ben udvari bányatanácsossá nevezték 
ki és Selmecbányáról Bécsbe helyezték át a Pénzverdéi és 
Bányászati Udvari Kam arához. Ezzel gyakorlatilag véget 
ért tudom ányos tevékenysége, hiszen a hivatali m unka 
m ellett aligha nyílt lehetősége kutatásokra vagy k ísérletek
re. Különböző vitás ügyekben kellett a döntőbíró szerepét 
ellátnia, és a bányákkal kapcsolatos beadványokat és pana
szokat is neki kellett k ivizsgálnia. Udvari tanácsosként 
1802-ig tevékenykedett, m iután egészségi okok m iatt le
mondott; utóda ebben a tisztségben a már em lített M üller  
Ferenc lett. Ennek ellenére, úgy tűnik, Ruprecht bányajogi 
ismereteit az udvarnál továbbra is hasznosították. E lsősor
ban a kényes ügyeket bízták rá, s ez nyilván nem  lehetett 
hálás feladat, hiszen olykor kom oly összetűzésekre is sor 
került az udvart képviselő helyi bányatisztek és az elége
detlen bányászok között.

Az 1810-es évek első felében Selmecbányán és Hodrus- 
bányán különösen elm érgesedett a helyzet, s ezért Ruprecht 
úgy döntött, hogy a helyszínre utazik. M egpróbált közvetí
teni a szembenálló felek között, de nem rejtette véka alá, 
hogy tulajdonképpen a bécsi udvar érdekeit képviseli. Ki 
tudja, végül sikerült volna-e eredményt elérnie, de 1814. 
októberében váratlanul elhunyt, így a vizsgálóbizottság irá
nyításával egy m ásik szem élyt kellett megbízni. Ruprecht 
halálának napját nem  tudjuk, csupán a hónap látszik biztos
nak, mivel az Udvari Kam ara 1814. október 6-i keltezéssel 
rendelte el, hogy a selmeci Bányászati Akadémián -  egyko
ri professzora elhunyta alkalm ából -  függesszék  ki 
Ruprecht arcképét. Ez a festm ény sajnos elkallódott, így 
nem ismerjük a kiváló tudós arcvonásait sem.

Ruprecht L ipót Antal tudományos életművét nehéz volna 
néhány mondatban összegezni. Elméleti és gyakorlati m un
kássága egyaránt jelentős volt. Tanárként sok tehetséges di
ákot nevelt fel, s ha meggondoljuk, hogy számos külföldi ta
nítványa is volt, m int pl. a spanyol Fausto de Elhuyar, aki 
később a vengarai Bányászati Iskola tanáraként felfedezte a 
volffámot, akkor talán még iskolateremtő személyiségnek is 
tekinthetjük. C sak sajnálhatjuk, hogy keveset publikált, 
s könyvet pedig egyáltalán nem írt, mert így legfeljebb csu
pán a kortársak emlékezéseiből és különböző hivatalos ira
tokból alkothatunk képet magunknak szerteágazó ténykedé
séről és vitathatatlan tudományos eredményeiről.
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ÖSSZEFOGLALÁS

Lacza Tihamér: A Selmecbányái Bányászati Akadémia leg
kiválóbb kémiatanára Ruprecht Lipót Antal (1748-1814)
A tanulmány a Szomolnokon (Smolník) született Ruprecht Lipót 
Antal (Anton Leopold Ruprecht) munkásságát ismerteti, aki 
mintegy 10 évig a selmeci (Banská Stiavnica) Bányászati Akadé
mia tanáraként kémiát, kohászatot és bányászattanl oktatott. 
Ruprecht közreműködött Born Ignác amalgámozási eljárásának 
nagyüzemi bevezetésében és az ún. hideg amalgámozás kifej
lesztésében. Magyarországon Ruprecht volt az első, aki megpró
bált a fém-oxidok (az ún. „földek”) redukciójával tiszta fémet 
előállítani. Redukálószerként szenet alkalmazott, a folyamat 
megvalósításához szükséges magas hőmérsékletet pedig egy spe
ciális kemencében hozta létre. Élete utolsó évtizedeiben a felvi
déki érc- és opálbányák felügyelőjeként tevékenykedett és több 
vitás ügyet kellett elsimítania. Ruprechtet a selmeci Bányászati 
Akadémia legkiválóbb kémiatanáraként tartják számon, aki

Müller Ferenccel folytatott szakmai vitája révén jelentősen hoz
zájárult a tellúr felfedezéséhez is.

[Magy. Kém. Lapja, 58, 63 (2003)]

SUMMARY

T. Lacza: The Best Teacher of Chemistry at the Academia of 
Mining in Banska Stiavnica, Slovakia Anton Leopold Ruprecht 
(1748-1814)
The study deals with the activities of Anton Leopold Ruprecht 
who was bom in Smolnik, central Slovakia and was working at 
the local Academia of Mining in Banska Stiavnica, central Slova
kia. There he was teaching chemistry, metallurgy and mining 
technologies. The work describes his significant contributions to 
chemistry, and the development of the mining industry.
Ruprecht also took an important role in the introduction o f Ignác 
Born ’s new amalgamation procedures for the needs of industry 
and the development of so called cold amalgamation. In then 
Hungary, Ruprecht was the very first scientist who experimented 
with cleansing of metals by using reduction of alkaline oxides of 
metals. As reduction agent he used coal. The high heat necessary 
for the chemical reactions was secured in a special furnace.
In the last decades of his life, Ruprecht worked as chief inspector 
of the iron ore and opal mines in the territory of the today Slova
kia. The scientist is considered to be the best teacher in chemistry 
at the Banska Stiavnica Academy of Mining. Based on the discus
sions with his colleague Ferenc Müller, another significant per
sonality in the history of metallurgy, he also contributed to the 
discovery of tellur, a chemical element.

Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
9201 Mosonmagyaróvár, Pf. 115 Tel.: 96/579-088 Fax: 96/579-089 
www.pmt_ag.com pmt@axelero.hu
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Nagytisztaságú terek, folyadékok, gázok és vákuum szennyező részecskéinek mérése részecskeszámlálással, monitorozás 
validált, 21 CFRpart. 11. megfelelőségű szoftverrel.
MALVERN INSRTUMENTS Co. www.malvem.co.uk
-  laboratóriumi lézer diffrakciós részecske-eloszlás mérők, porok, szuszpenziók, emulziók mérése,
-  on-line lézer diffrakciós részecske-eloszlás mérő műszer őrlési porok, permetek mérése,
-  kolloid rendszerek részecske-eloszlásának és zeta-potenciáljának mérése,
-  tömény szuszpenziók, emulziók részecske-eloszlásának mérése hígítás nélkül, 0.6 nm-től,
-  szuszpenziók, porok részecske-eloszlásának és alak-eloszlásának mérése.
IONICS SIEVERS Inc. www.ionicsinstmments.com
Laboratóriumi, hordozható és on-line TOC analizátorok nagytisztaságú (PW, WFI) vizekhez, Ph. Eur. és USP és 21 CFR part 11. 
megfelelőség.
PAMAS GmbH. www.namas.de
Hordozható, laboratóriumi és on-line részecskeszámlálók olajok (ISO 4402 ill. ISO 11171), vizek és gázok szilárd szennyezőinek 
mérésére.
ION SYSTEMS Inc. www.ion.com
Felületi statikus töltés mérése, megszüntetése, ESD védett, nagytisztaságú és normál tereknél.
DUKE SCIENTIFIC Inc. www.dukescientific.com
Standard részecskék (NIST traceable) valamennyi mérési módszerhez.
VAI VÉLTÉK Associates. Inc. www.sterile.com
-  hordozható és beépített mikrobiológiai mintavevők atmoszférikus éa nagynyomású gázokra,
-  steril vegyszerek és sterilizáló berendezések, védőruhák nagytisztaságú, steril terekhez.
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Személyi hírek

Gábor Dénes díj 2002

NOVOFER Alapítvány 2002. évi Gábor 
Dénes díj átadására az ELTE TTK Harmó
nia termében került sor 2002. december 
18-án. Az előzetes terv szerint a fél kor
mány jelen lett volna, de egy váratlan kor
mányülés közbeszólt, így az államtitkárok 
adták át a díjakat. Klinghammer István, az 
ELTE rektora, mint vendéglátó, köszöntöt
te a meghívottakat Vedres András, az egye
tem 1904-es diákja gondolatából kiindulva: 
„Ami jó és hasznos, ha ma el nem végzed, 
kárát annak holnap érzed”. Medgyessy Pé
ter miniszterelnök írásos köszöntője után 
az alapítvány tulajdonosa, a NOVOFER Rt.

vezérigazgatója, Jamrik Péter mondott ün
nepi beszédet.

Nagy örömünkre szolgált, hogy idén is 
két kémikus volt a díjazottak között.

Fülöp Ferenc, a Szegedi Tudomány- 
egyetem Gyógyszerkémiai Intézetének 
egyetemi tanára új hatásmechanizmusú 
gyulladásgátló fejlesztéséért és általában 
szintetikus szerves kémiai munkásságáért 
kapta a díjat. A BioTie finn céggel való 
együttműködés eredményeként egy mole
kula már preklinikai fejlesztés alatt áll.

MTESZ Emlékérem
Liptay György, az Analitikai Szakosztály 
elnöke, szerkesztőbizottságunk tagja 2002.

Méltatói külön kiemelték oktatói tevékeny
ségét. Ezt az is fémjelzi, hogy már három
szor nyerte el az év legjobb oktatója címet.

Görög Sándor, akadémikus (a Richter 
Gedeon Rt.) a gyógyszeranalitikai és külö
nösen szteroidanalitikai munkásságáért 
nyerte el a díjat.

Az ünnepségen osztotta ki Bendzsel 
Miklós, a Magyar Szabadalmi Hivatal elnö
ke, az általa alapított Gábor Dénes Ifjúsági 
díjat (4 db, 3 közülük kémikus), és egy Tu
domány Diákköri Díjat.

Gratulálunk!
K. Gy.

december 13-án MTESZ Emlékérmet ka
pott. Gratulálunk!

Események, tudományos ülések, megemlékezések

Beszámoló az „Alapítvány a Magyarországi 
Gyógyszerkutatásért” közhasznú szervezet Kuratórium 
üléseiről, valamint a 2003. évi támogatáspolitikájáról

Az „Alapítvány a Magyarországi Gyógy
szerkutatásért” közhasznú szervezet kura
tóriuma 2002. október 1-i ülésén Visegrá- 
don áttekintette a 2002. évi működését, 
amely a korábban meghirdetett módon ala
kult. A Kuratórium örömmel nyugtázta, 
hogy a 2002. évi „Gyógyszerkémiai és 
Gyógyszertechnológiai Szimpózium”-on 
150 kutató képviselte az akadémiai, egye
temi és vállalati kutatóhelyeket. A Kurató
rium köszönetét fejezte ki Fülöp Ferenc 
professzornak az Alapítvány honlapjának 
elkészítéséért és működtetéséért, amely 
http://www.szote.u-szeged.hu/amgv úton 
érhető el.

A kuratórium tagjai egyhangúlag fo
gadták el az Alapítvány 2003. évi támoga
tási politikáját.

1. Eszerint az Alapítvány összesen 4 da
rab egyenként 50 000 Ft értékű kutatástá
mogatási különdíjat szavazott meg a helyi 
zsűrik döntése alapján a 2003. évi XXVI. 
Országos Tudományos Diákköri Konferen
ciára a „Biológiai Szekció Molekuláris bi
ológiai alszekciójában” (1 db), a Kémiai és 
Vegyipari Szekcióban (1 db), az Orvostu
dományi Szekcióban az Orvostudományi

Karokon (1 db) és a Gyógyszerésztudomá
nyi Karokon (1 db) készült dolgozatok 
szerzőjének.

2. Az Alapítvány fiatal kutatók részvé
telét támogatja 200 000 Ft-tal a Congressus 
Pharmaceuticus Hungaricus XII kongresz- 
szuson.

3. Az Alapítvány fiatal kutatók részvé
telét támogatja 200 000 Ft-tal a „4th Inter
national Conference fó r  Conveying and 
Handling o f Particular Solids” Magyaror
szágon megrendezésre kerülő nemzetközi 
szakmai összejövetelen.

4. A fentieken kívül az Alapítvány kura
tóriuma pályázatot hirdet gyógyszerkuta
tással, gyógyszerfejlesztéssel és forgalma
zással foglalkozó kutatási munka egyszeri 
100 000 Ft-os támogatására, a kémiai, a 
gyógyszerészeti és az orvosi tudományok 
területén. A támogatás elnyerésére a 2002. 
április 1. és 2003. március 31. között egye
temi PhD fokozatot szerzett kutatók pá
lyázhatnak a fenti területeken sikeresen 
megvédett doktori disszertáció téziseivel, 
melyhez csatolni kell a disszertáció témájá
ból megjelent közlemények 1-1 különle
nyomatát. A részletes pályázati felhívást az

Alapítvány kuratóriumának elnöke 2003. 
február 15-ig küldi meg az egyetemek tu
dományos rektorhelyettesének.

A Kuratórium 2002. október 30-án a 
Magyar Tudományos Akadémián rendkí
vüli ülését tartotta, melyen köszöntötték 
Szász György professzor urat, a kuratórium 
elnökét 75. születésnapja alkalmából. Szász 
professzor úr kérte az alapítókat: magas ko
rára való tekintettel mentsék fel elnöki te
endői alól. Az alapítók a kuratórium tagjai
val egyetértésben nagyra értékelték az 
alapítás óta Szász professzor úr tevékeny
ségét és felkérték, hogy a tapasztalatával 
továbbra is segítse az Alapítvány munkáját, 
a Kuratórium tagjaként.

Az alapítók Simay Antal professzor urat 
kérték fel az elnöki teendők ellátásra, ame
lyet a Fővárosi Bíróság 2002. október 
08-án a 7 Pk. 61020/97/8 végzésével nyil
vántartásba vette. Simay professzor meg
köszönte a felkérést, melyet örömmel vál
lalt el.

A Kuratórium ülésén döntött arról, 
hogy ipari kutatóhelyek adományként az 
Alapítvány számára felajánlott műszereit, 
kihelyezési szerződés keretében egyetemi 
kutatóhelyekkel kötött szerződés keretében 
felajánlja oktatási és kutatási célokra.

Hermecz István
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A MTA Kémiai Tudományok Osztályának ülése

A Magyar Kémiai Folyóirat jövője

A novemberi ülésről a januári számban ad
tunk hírt. A megállapodásnak megfelelően 
az Intéző Bizottság határozatára alapozva a 
Főtitkár javaslatot készített erre az ülésre. 
A javaslat az alábbi volt és ezt a tagok egy 
héttel az ülés előtt kézhez kapták:

„Előterjesztés
a Magyar Tudományos Akadémia 

Kémiai Osztálya részére 
a december 17-i osztályülésre

Tárgy: Kémiai Közlemények jövője
Előzmények: Az MTA Kémiai Közlemé

nyek (KK) az MKE Magyar Kémiai Folyó
iratával (MKF) együtt jelent meg, az MTA 
anyagi támogatásával. A szakmai és gazda
sági problémák miatt az MKE kezdemé
nyezte az MTA-nál az MKF-KK átalakítá
sát, új felelős szerkesztő és Szerkesztő 
Bizottság megbízását, és a Folyóirat negyed- 
évenkénti kiadását. Ezt a javaslatot az MTA 
Kémiai Osztálya november 19-i ülésén nem 
támogatta. Az MKE Intéző Bizottsága de
cember 3-i ülésén visszahívta az MKF fele
lős szerkesztőjét és szerkesztőit, az MKF ki
adásának szüneteltetéséről döntött és 
megbízta a Főtitkárt a Kémiai Osztály de
cemberi ülésére az IB határozataival össz
hangban lévő előterjesztés elkészítésével.

Cél: a magyar kémiai tudományos köz
élet fórumának megőrzése és fejlesztése a 
KK inkorporálásával a Magyar Kémikusok 
Lapjába (MKL).

Javaslat:
1. Egy kibővített témakörű KK megje

lentetése az MKL-ben annak 10%-os (4 ol
dal) terjedelembővítésével 2002. áprilisá
tól. Ezzel a jelenlegi 281 db-os eladott pél
dány helyett 2 500 kémikus olvasóhoz 
jutnak el ezek az információk.

2. Szakmailag az MKL egységes arcu
lata nem változik: a Kémiai Osztály hír
anyagai, információi, egy-egy szakterület 
összefoglaló magas színvonalú közlemé
nyei, a K+F műhelyek bemutatása eddig is 
beillett (volna) a profilba. Hosszú és/vagy 
szűk kört érdeklő cikkekről csak rövidített 
közleményt publikál az MKL, az eredeti 
anyag internetes hozzáférésének megjelö
lésével. Ehhez az önálló rovathoz a Lap új 
szerkesztőt alkalmaz.

3. A magyar kémiai tudományos és 
szakmai nyelv ápolásának és fejlesztésének 
igen fontos feladatát külön nyelvi szerkesz
tő végzi már január 1-től.

4. A 10%-os terjedelembővítés, a szer
kesztők alkalmazása költségeinek fedezé
sére 10%-os költség-hozzájárulást kérünk 
az MTA-tól. 2002-ben az MKL teljes költ
sége 10 MFt volt. Az együttműködés rész
leteit kétoldalú szerződés rögzítené.

Előnyök:
1. A Kémiai Osztály anyagai az Inter

nettel szemben az utókor számára is meg
maradó publikációs fórumot kapnak.

2. A jelenleginél sokkal több hazai ké
mikushoz jutnak el ezek az anyagok.

3. Az eddiginél nagyságrenddel széle
sebb körben válnak ismertté a magyar tudo
mányos eredmények és azok létrehozói. 
Ez főként a fiatalok számára jelent jó pél
dát.

„Kromatográfia az EGIS-ben”
(Budapest, 2002. novem ber 4-5.)

Az előadóülésnek kettős célja volt: egy
részt az EGIS-ben használt kromatográfiás 
technikák és legújabb vizsgálati eredmé
nyek bemutatása, másrészt a társaság kü
lönböző szervezeti egységeiben dolgozó 
fiatal munkatársaink megismerése, összeis
mertetése, segítése a szakmai előadások 
felkészülési és prezentációs technikáinak 
elsajátításában.

A kromatográfiás analitikai módszerek 
széleskörű elterjedését az EGIS-nél a rend
kívüli mértékben növekvő vizsgálati igény 
és az utóbbi évek dicséretes műszertelepíté
si folyamata tette lehetővé. Az üzemi labo
ratóriumok magas műszaki színvonala és

az ott dolgozó fiatal (és kevésbé fiatal) mű
szakiak szakmai felkészültsége alapján a 
gyártásközi analitikai vizsgálatok nagy ré
szét és az ún. előzetes minősítő vizsgálato
kat üzem- ill. gyártásközeiben végezhetik, 
ezzel is tehermentesítve a Minőségellenőr
ző főosztály vizsgálóhelyeit. Ez az állandó 
szakmai kapcsolatot igénylő tevékenység 
(tehermentesítés) ad lehetőséget arra, hogy 
a szakosodott kromatográfiás csoportok 
igen magas színvonalú, módszertani kuta
tó-fejlesztő tevékenységet is folytathassa
nak.

A kromatográfiás módszerek szinte va
lamennyi fajtája megtalálható az EGIS la

mkl

4. A magyar kémiai nyelv megőrzése és 
fejlesztése minden szakmai területen meg
valósulhat.

Feladatok:
1. Az MTA Kémiai Osztály és az MKE 

közötti együttműködési szerződés megkö
tése. Ez a közös kiadványon túl egyéb köz
érdekű feladatokat is tartalmazhat.

2. Ahhoz, hogy a hazai tudományos ese
mények ténye és információtartalma (kik, 
mikor, hol és milyen témakörben) megőr
ződjék az utókornak, ezekről híranyagot 
kell írni.

3. A tudósok érezzék kötelességüknek, 
hogy a világszínvonalú angol nyelvű ide
gen szakmai folyóiratokban publikált szak
cikkeiken túl a szélesebb szakmai közvéle
mény, a fiatalok és a kémiatanárok számára 
világos, színvonalas, pontos, rövid és nyel
vében magyar tématerületi összefoglaláso
kat készítsenek az MKL-ban való megje
lentetésre.

Budapest, 2002. december 12.

Körtvélyessy Gyula 
MKE főtitkár”

Az ülésen ismét élénk, és nem a javas
latról, hanem a Folyóirat jövőjéről folyó vi
ta után az Osztályülés egyhangú (4 tartóz
kodás) mellett úgy döntött, hogy mivel a 
Folyóirat jövőjéről csak az MKE májusi 
küldöttközgyűlése dönthet, a beteijesztett 
javaslatról nem szavaz.

Az ülésen Záray Gyula összeg nélkül, 
majd Nyiredy Szabolcs 0,5-1 MFt megadott 
összegkeretben felajánlást tett az MKF meg
jelenésének támogatására (utóbbi a Magyar 
Elválasztástudományi Társaság és a Magyar 
Gyógyszerészeti Társaság nevében).

K. Gy.

boratóriumaiban, a már klasszikusnak 
számító vékonyréteg-kromatográfiától a 
kapcsolt (pl. HPLC-MS) technikákig. 
A várakozáson felüli érdeklődés mellett 
megtartott két napos előadóülés ezt a sok
színűséget érzékeltette. És fiatal munkatár
saink igényességét, felkészültségét, fűsze
rezve a korosztályukra jellemző, üdítő 
előadói stílusukkal.

Az előadások moderátora Klebovich Im
re volt, aki szakmai tekintélyével és szug- 
gesztív egyéniségével megteremtette a fesz
telen előadói és hozzászólási hangulatot.

Az első előadást -  némileg ellentmon
dásosan -  „tiszteletbeli egis-esként” Ba
logh Péter, a MERCK Kft. fiatal munkatár
sa tartotta, azzal a céllal, hogy a legújabb 
rétegkromatográfiás lehetőségeket (UTLC 
-  Ultra-Thin-Layer Chromatography) is
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mertesse, valamint a HPLC-s kolonnák egy 
új családját, a Chromolith™ termékcsalá
dot mutassa be. Az UTLC vékonyrétegkro
matográfiás rendszer szilárd fázisa egy 
200-500 |im vastagságú polialkilsziloxán 
réteg, melynek mérete mindössze 2x2 cm 
és ezért a kromatografálás ideje is néhány 
percre csökken, a megszokott elválasztás 
mellett. A 10-20 ni (!) térfogatú minta ana
lízise denzitometriás kiértékeléssel kombi
nálható. Balogh Péter elegáns, meggyőző 
előadása után -  iparjogvédelmi okok miatt 
-  a további előadásokat csak kollégáink 
hallgathatták.

Az első nap második előadója Bereczky 
Andrea, a Farmakokinetikai kutató labora
tórium pályakezdő munkatársa volt, aki a 
„Molekuláris lenyomatat tartalmazó poli
merek alkalmazása a mintaelőkészítésben, 
fenitoin meghatározására humán plaz
mában.” címmel világviszonylatban is új 
kutatási területet mutatott be, a különleges 
technikával készült molekulaszelektív poli
merek elválasztástechnikai alkalmazását. 
Bereczky Andrea egy fenitoinra szelektív 
akrilamid típusú polimert állított elő és 
vizsgálta a polimerizációt befolyásoló fizi
kai-kémiai tényezők optimumát. A szilárd 
fázisú extrakciós csövekbe töltött, a „feni
toinra emlékező” polimer humán plazmá
ból szelektíven megkötötte a célvegyületet 
(fenitoint), melynek mennyisége egy tisztí
tási fázist követően a szokásos HPLC mód
szerrel meghatározható volt.

A harmadik előadást Nagy Andrea, a 
Minőségbiztosítási főosztály (MBFO) Sta
bilitásvizsgáló laboratórium 1 kromatográ- 
fusa tartotta, az „Adrenalin kvantitatív 
meghatározása nagy mennyiségű lidocain 
mellett, HPLC módszerrel” címmel. A fog
orvosi tapasztalatainkból is jól ismert lido
cain injekció, ami az EGIS régi terméke, 
0,001 % adrenalint tartalmaz abból a célból, 
hogy az érzéstelenítő hatás a helyi, infiltrált 
szövetekre korlátozódjon. Az adrenalin ér- 
szűkíto hatása biztosítja azt, hogy a lido- 
cainnak ne az általános (pl. szívritmus sza
bályozó) hatása érvényesüljön, hanem 
kellő ideig a beadás környezetében, elegen
dően magas koncentrációban jelen legyen. 
Az adrenalin kémiai bomlása hatásvesztés
sel jár, ezért szükséges jelenlétének szigorú 
ellenőrzése. A korlátozott körben, minősítő 
céllal alkalmazott elektrokémiai detektálá- 
sos HPLC módszer csak az adrenalintartal
mat méri, szemben a szerzők (Nagy Andrea 
és Lementiszné Huszár Magdolna) által ki
dolgozott azon HPLC módszerrel, amellyel 
a lidocain és az adrenalin egyidejűleg, azo
nos kromatográfiás rendszerben meghatá
rozható. Módszerük kiválóan alkalmas a 
gyártásközi ellenőrzésekre és a stabilitási 
vizsgálatok céljára.

Az első nap negyedik előadójaként dr. 
Németh Gábor, a KKF Szintetikus 4. labo
ratórium kutatója „A preparatív kutatásba 
„leszivárgó” HPLC...” címmel tartott jó 
hangulatú, szellemes előadást arról, hogy 
az általuk is használt folyadékkromatográ- 
fia hogyan segíti a preparatív kémiai kuta
tómunka hatékonyságát. A specializált ana
litikai laboratóriumok „válaszideje” 
természetszerűleg túl nagy ahhoz az igény
hez képest, amit egy preparatív kísérletet 
végző vegyész szeretne. Ezért nagy előnyt 
jelent a reaktor melletti, folyamatos nyo
mon követést biztosító mérési lehetőség, a 
reakciókinetikához alkalmazkodó gyors 
mintabevitel és rövid analízisidő.

Az előadóülés második napjának első 
előadását Bálványossy Ildikó, az MBFO 
Analitikai osztályának munkatársa tartotta, 
„Módszerfejlesztés és -validálás egy 
gyógyszeralapanyag oldószermaradványá
nak gázkromatográfiás meghatározására” 
címmel. Egy mesteri ifjú analitikusnő, mes
teri előadását hallhattuk és érzékelhettük 
azt a rendkívüli szorgalmat és türelmet 
igénylő munkát, amit egy európai „guide- 
line”-szerinti teljes validálás elvégzése igé
nyel és amit oly kevesen végeznek olyan 
lelkesedéssel, mint az előadó. Szinte vala
mennyi szintetikus kémiai technológia so
rán alkalmaznak szerves oldószereket, me
lyek különleges fizikai tulajdonságaik 
miatt (pl. azeotrópképzés) szennyezhetik a 
végterméket. A toxikus oldószerek eltávo
lítása alapvető fontosságú a gyógyszerbiz
tonság szempontjából. Ezért az egész vilá
gon szigorú gázkromatográfiás ellenőrzést 
alkalmaznak.

Második előadóként Oláh Sándort hall
gathattuk meg, aki a Kémia 2. üzemlabor 
egyénisége és kiváló kromatográfűsa. Elő
adásának címe is felkeltette az érdeklődést: 
„A Szépség és a Szörnyeteg, avagy érdekes 
kromatográfiás esetek az üzemlaborban”. 
Oláh Sándor fiatalos poézissel tudta ötvöz
ni az analízist, a szigorú szabályok szerinti

kísérleti munkát. A kutató-fejlesztő analiti
kai laboratóriumok (pl. Fizikai kémiai la
bor) által kidolgozott, vagy a generikus ha
tóanyagok irodalmi adataiból ismert 
elválasztástechnikai előírások /előiratok/ 
módszerei is csak kellő kritikával, alkotó 
odafigyeléssel használhatók a gyártási fo
lyamatok értékelésére. Az előadó érzékle
tes példákkal mutatta be a megtévesztő kro- 
matogramok rejtett információtartalmát, a 
nem várt mellékreakciók termékeit, amiket 
csak a kritikus elemzés és a kapcsolt tech
nikák (GC-MS) alkalmazásával figyelhe
tünk meg.

Harmadik előadó dr. Szilágyi Erika, az 
MBFO Fizikai-kémiai laboratóriumának 
analitikusa volt, aki „A HPLC módszerfej
lesztés buktatói a generikus kutatásban” 
címmel tartott előadást arról, hogy a látszó
lag egyszerű, inkább csak reprodukciónak 
tűnő generikus kutatás milyen sok analiti
kai problémát vet fel. A reprodukciós szin
tézisek és szennyezésprofil-, valamint sta
bilitási vizsgálatok elengedhetetlenné 
teszik a preparatív kutató laborokkal törté
nő együttműködést, mivel utóbbiak igen 
nehéz feladata az, hogy a már azonosított 
struktúrájú potenciális szennyezőket meg
szintetizálják. Nagyon nehéz, türelmet és 
komoly szakmai tudást igénylő feladat ez 
is!

Az előadóülés utolsó előadója Németh 
Norbert volt, a Kísérleti 1. üzem kro- 
matográfusa, aki a „HPLC mérések helye, 
szerepe a Kísérleti 1. üzem analitikai mun
kájában” című előadásában aktuális fej
lesztési példákkal igazolta, hogy milyen 
változatos igényeket kell kielégíteniük a 
nemegyszer 6-9 intermedieren keresztüli 
szintézis-utat nyomon követő HPLC-méré- 
seik alkalmával.

A munkatársi, baráti hangulatú hozzá
szólásokkal fejeztük be a kromatográfiás 
előadóülést, bízva abban, hogy jövőre, 
ugyanitt fogunk találkozni.

dr. Tömpe Péter

Előzetes a ACHEMA 2003-ról

Mint ismeretes, az ez évi -  immáron 27. -  
ACHEMA nemzetközi kiállítást és kong
resszust Frankfurt/M-ben május 19-24. kö
zött rendezi a DECHEMA (Gesellschaft für 
Chemische Technik und Biotechnologie). 
A rendezvény pontos címe: A vegyészmér
nökség, a környezetvédelem és a biotech
nológia nemzetközi kongresszusa és kiállí
tása, ami egyben meghatározza annak 
tematikai területét és határait.

A rendezők által az elmúlt év végén ki
bocsátott sajtótájékoztató szerint az ez évi

rendezvényre mintegy 200 000 látogatót és 
4 000 kiállítót várnak. Ez utóbbiból 
1 500-an a környezetvédelem és 2 000-en a 
biotechnológia területéről. Ez meglehető
sen optimista előjelzés, mivel a szakma vi
lággazdasági helyzete nem mondható ked
vezőnek. Vagy talán épp azért? Ez utóbbit 
igazolja, hogy a kiállításon jelentkezettek 
területigénye az évfordulóra elérte a leg
utóbbi 2000 éves kiállítás 145 000 m2 
94%-át.

A vegyészmémökség és a művelettech
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nika területén a fő kiállítási területek, egy
ben a kiállítás tartalmi csomópontjai az 
alábbiak:

-  kutatás és innováció,
-  irodalom, információ, oktatási segéd

eszközök,
-  laboratóriumi és analitikai technika,
-  vegyészmérnöki tudomány és vegy

ipari műveletek általában,
-  mechanikai műveletek,
-  termikus műveletek,
-  szivattyúk, kompresszorok, szelepek 

és csapok,
-  gyógyszergyártás, csomagolás és rak

tározás,
-  ipari és laboratóriumi biztonságtech

nika,
-  automatizálás technika,
-  szerkezeti anyagok,
-  biotechnológia.
A rendezők új elrendezést ígérnek, ami

vel az eddiginél is barátságosabbá, köny- 
nyebben áttekinthetőbbé szeretnék tenni a 
kiállítást. Ezt szolgálja az új 3. csarnok és 
az új fórum bekapcsolása a kiállítás vérke
ringésébe, ami nemcsak a kiállítási területet 
növeli, hanem annak minőségét is javítja.

így például a szerkezeti anyagok témaköré
nek a kiállítása a régóta megszokott 9. csar
nokból a 3.-ba kerül át.

A rendezvény egyik központi témája a 
biotechnológia kiállítás és konferencia, ami 
tematikailag a már ismertetett műveleti te
rületeken felül magában foglalja a tudo
mányág és az ipar néhány korszerű terüle
tének bemutatását, mint például a 
DNA-chipek termelése, nagyüzemi sejtte
nyésztés, korszerű gyógyszergyártás. A té
materületek fontosságát igazolja és aláhúz
za a kiállítással együtt rendezendő 
biotechnológiai világkonferencia. Ez 10 
plenáris és 100 egyéb előadásban szándé
kozik a hallgatóság elé tárni e gyorsan fej
lődő tudományág és ipar legújabb eredmé
nyeit; a 10 plenáris és 100 egyéb előadás 
előadói között több Nobel-díjas tudós is 
szerepel. A konferencia kiemeltebb temati
kai körei a következők: fehérjék tervezése 
és termelése, számítógéppel vezérelt ve- 
gyületkutatás, biotechnológiai folyamatter
vezés, szerkezeti genomika, pénzügyi kér
dések és tulajdonjogi problémák stb.

A környezetvédelem már régóta az 
ACHEMA rendezvények másik kiemelt te

rülete. Ez a témakör a kiállításon az integ
rált és az előrelátó környezetvédelem leg
fejlettebb módszereinek és szolgáltatásai
nak bemutatásával, a párhuzamosan 
szervezett környezetvédelmi kongresszu
son néhány reprezentatív téma kiemelésé
vel (mint például a zöld és fenntartható 
kémia, a fenntartható vízgazdálkodás, víz
minőség-elemzés, a környezetvédelem új 
szenzorai bemutatásával) jut kifejezésre.

A kiállítással párhuzamosan természete
sen most is sor kerül az úgynevezett 
ACHEMA kongresszusra, amelyet plenáris 
és normál előadások, általános viták, tanul
mányutak alkotnak. A kongresszus mintegy 
800 előadása 2003. januártól lesz hozzáfér
hető a www.achema.de honlapon. Az elő
adások a kémiai technológia fejlődésének 
néhány „forró” témája köré csoportosulnak 
(mint például kémiai nanotechnológia, fi
nomkémiai termékek és specialitások, zöld
kémia, élelmiszertechnológia, víztechnoló
gia, anyag- és energiaáramok elemzése, 
tüzelőanyag elemek, részecsketechnológia 
stb.).

Sz. G.

FELHÍVÁS ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSRA
Az „Alapítvány a Magyarországi Gyógyszerkutatásért” közhasznú társaság 1997-ben jött létre 
magánszemélyek kezdeményezésére, gyógyszergyárak támogatásával. Az alapítvány célja kez
dettől fogva a hazai gyógyszerkutatás és gyógyszertechnológiai kutatások, és ezekhez kapcso
lódó tudományterületek fejlődésének, a kutatási eredmények gyakorlati alkalmazásának előse
gítése, támogatása, szakmai összejövetelek szervezése és támogatása a fiatal kutatók 
tevékenységének támogatásán keresztül. E célok jegyében fogalmazta meg az Alapítvány Kura
tóriuma a 2002. évre meghirdetett támogatás politikáját (két kutatás támogatási díj a Clauder 
Ottó Emlékversenyen, PhD téma kutatás támogatása), melyre az Alapítvány vagyonának éves 
kamata szolgál anyagi fedezetül.

Magánszemélyek jövedelemadójuk 1%-os felajánlásával 2002. évre 281 005 Ft-tal támogat
ták az Alapítványt, amiért e helyen is köszönetét mond az Alapítvány Kuratóriuma. Az Alapít
vány honlapja a http://www.szote.u-szeged.hu/amgy címen tekinthető meg.

A Kuratórium szeretné, ha minél több pályázat elbírálása során hozhatna pozitív döntést, 
amelyhez elengedhetetlen a csökkenő kamatok miatt az Alapítvány vagyonának gyarapítása. 
2003-ban lehetőség nyílik az Alapítvány számára a magánszemélyek jövedelemadójuk 1%-nak 
elfogadására. Kérjük, amennyiben a fenti célkitűzésekkel egyetértenek és lehetőségeik megen
gedik, támogassák Alapítványunkat jövedelemadójuk 1%-nak felajánlásával az ABN-Amro 
Banknál vezetett 18232053-1-43 adószámunk feltüntetésével a rendelkező nyilatkozaton.

Segítségüket és támogatásukat köszönjük.
Az „Alapítvány a Magyarországi 

Gyógyszerkutatásért ’’ kuratóriuma

mkl72 2003. 58. ÉVFOLYAM. 2. SZÁM



Syye&ületi élet
MKE hírek

Jegyzőkönyv az MKE Intéző Bizottság 
2002. december 3-i üléséről

Jelen vannak: Androsits Beáta, Banai End
re, Bognár János, Gimesi Ottó, Hencsei 
Pál, Hermecz István, Hlavay József, 
Jedlovszky Pál, Kalaus György, Kálmán 
Alajos, Körtvélyessy Gyula, Pallos László, 
valamint Liptay György az Analitikai Szak
osztály elnöke, Mátyus Péter a Szerves és 
Gyógyszerkémiai Szakosztály elnöke, 
Rácz László, a Magyar Kémikusok Lapja 
felelős szerkesztője.

1. Határozatok végrehajtása
Androsits Beáta tájékoztatta az IB tago

kat a határozatok végrehajtásáról. A Szent- 
Györgyi Albert-díj további támogatásáról 
még nem született meg az írásos megálla
podás.

2. Az MKE gazdasági helyzete
Banai Endre tájékoztatást adott, a GB 

vizsgálata szerint az Egyesület várhatóan 
terv szerint zárja az évet, ha az év végéig 
nem várt kiadások már nem merülnek fel. 
A jövő évi pénzügyi helyzet jelenleg ked
vezőtlenül áll, a bevételek és kiadások elő
zetes egyenlege 14 M Ft hiányt jelez.

50/2002 Az ügyvezetés sürgősen ké
szítse el a 2003. évi tervet, helyezzen súlyt 
a bevételek lehetséges növelésére, a kiadá
sok lényeges csökkentésére, amelyet a GB 
véleményezzen és ennek alapján az IB dön
teni tudjon a következő ülésén a 2003. évi 
gazdálkodásról (felelős: Androsits Beáta).

3. Kérdőív az MKE tagok véleményének 
a megkérdezésére

Az IB tagjai véleményezték a tagság ré

szére kiküldendő kérdőívet. Az IB felkérte 
Bognár Jánost a kérdőív rövidítésére.

51/2002 A válaszok beérkezése, az ér
tékelés elvégezte után, az eredményről, a 
következtetésekről a tagságot tájékoztatni 
kell. Ezt kell, hogy tartalmazza a kérdőív 
kísérőlevele is (felelős: Androsits Beáta).

4. A Magyar Kémiai Folyóirat
Az MKF jövőjét illetően Kálmán Alajos 

ismertette a Kémiai Osztály álláspontját, 
Hlavay József részletes elemzésben fejtette 
ki az MKF megjelenésének szükségessé
gét, Inczédy János az ülésen szétosztott írá
sos anyagában állt ki a folyóirat mellett, 
Rácz László javaslatában kifejtette az MKF 
anyagai egy részének az MKL-ben való 
megjelentetése lehetőségeit. Hosszas vita 
után az IB az alábbi határozati javaslatot 
hozta [10 igen és 1 nem (Hlavay József)] 
szavazattal:

52/2002 Az MKF kiadását az IB január
tól szünetelteti a Közgyűlésig, mely hiva
tott a lap sorsáról dönteni. Az MKF felelős 
vezetőit az IB december 31 -i hatállyal visz- 
szahívja. A határozatról az érintetteket a tit
kárság értesíti (felelős: Androsits Beáta).

53/2002 A decemberi MTA osztályülés
re Körtvélyessy Gyula az alábbi előterjesz
tést készítse el: az MKL lapszámonként 4 
oldal terjedelemben új rovatként megjelen
teti a Kémiai Közlemények anyagait, 
amennyiben ehhez a Kémiai Osztály szer
ződésben rögzített módon évi 1,2 M Ft 
anyagi támogatást nyújt.

5. Egyebek
54/2002 Liptay György és Jedlovszky 

Pál lemondott jelölő bizottsági tagságáról. 
Helyettük az IB Szebényi Imrét és Princz 
Pétert javasolta a Jelölő Bizottságba, 2 tar
tózkodás mellett.

55/2002 Az MKE EGIS üzemi csopor
tot aktív tevékenységéért az IB dicséretben 
részesíti. Decemberben Liptay György 
MTESZ emlékérem kitüntetésben része
sült. Ehhez az IB-tagok gratuláltak. 
Geguss Ernő részére december 17-én adták 
át a Náray-Szabó István díjat. Kalász 
Hubának, a Kromatográfiás Társaság veze
tőjének a beadványát az Analitikai Szak
osztály januárban megválasztandó új veze
tése megtárgyalja, és az elnök utána 
terjeszti az IB elé.

Hlavay József a beküldött írásos beszá
molón túl röviden beszámolt amerikai ta- 
nulmányútjáról és megköszönte az IB tá
mogatását.

Hencsei Pál a kolozsvári vegyészkonfe
renciáról számolt be, ahol meghívottként az 
egyesületet képviselte.

Kalaus György kérte, hogy a titkárság 
munkájának felülvizsgálatát hosszabbítsák 
meg 2003. áprilisig, amit az IB elfogadott.

56/2002 Az IB 6 szavazattal 4 tartózko
dás és 1 ellenszavazat mellett Bakos Józse
fe t jelölte a FECS magyar képviselőjének.

A legközelebbi IB ülés 2003. január 
7-én 15 órakor lesz (a szokott időpontnál 
fél órával hamarabb).

A jegyzőkönyvet készítette: 
Hencsei Pál

Beszámoló rendezvényekről

XXV. Kémiai Előadói Napok
(Szeged, 2002. október 28-30 .)

Az MKE Csongrád Megyei Csoportja 
2002. október 28-30. között Szegeden ren
dezte meg országos részvételű nagyrendez
vényét, a XXV. Kémiai Előadói Napokat. 
A konferenciának az idei esztendőben is a 
Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza 
adott otthont. A sokéves hagyomány sze
rint a Kémiai Előadói Napok szimpózium 
évenkénti váltásban a kémia különböző te

rületein született új kutatási eredmények, 
fejlesztések illetve gyakorlati alkalmazá
sok bemutatására teremt a fiatal szakembe
rek, PhD hallgatók számára fórumot. 
Az idei jubileumi alkalomra való tekintet
tel azonban a kémia tudomány bármely te
rületét érintő munkával jelentkezhettek az 
előadók a rendezvényre. Ennek megfelelő
en a szokásosnál is nagyobb érdeklődés

mellett zajlottak a három nap eseményei. 
Ezt jól támasztja alá az a tény is, hogy min
den eddiginél több előadás (72) bemutatá
sára került sor, illetve a regisztrált résztve
vők száma is messze meghaladja a korábbi 
évek adatait (79). A szimpózium Fülöp Fe
renc egyetemi tanár, az MKE Csongrád 
Megyei Csoportja elnökének ünnepélyes 
megnyitójával indult. A díjátadás után Kál
mán Alajos akadémikus, a Magyar Kémi
kusok Egyesülete elnöke „Hidrogénhidak 
kontrollálta szupramolekuláris jelenségek:
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izostrukturalitás és polimorfia” címmel tar
tott izgalmas előadást. Ezt követően Kál
mán Alajos Nívódíjakat adott át a 2002. év
ben kiemelkedő diplomamunkájukért 
jutalmazott fiatal kutatóknak. Ez alkalom
mal a következő diplomadolgozatok készí
tői részesültek az MKE által odaítélt kitün
tetésben:

Budapesti Műszaki és Gazdaság- 
tudományi Egyetem (BME), 

Budapest

Bán Margit: Új teofilintartalmú mole
kula vegyületek szerkezetének és termikus 
bomlásának vizsgálata

Iván Kristóf: Sav-bázis diódák és tran
zisztorok nemideális viselkedése

Osvald Ákos: Nitrogén-monoxid leadá
sára képes (szilikon) biopolimerek

Szentmiklósi László: Promt-y aktivációs 
analízis hideg neutronokkal

Kozák Melinda: Search fór Environ- 
mental Friendly Pigments

Debreceni Egyetem (DE), Debrecen

Kállay Csilla: Oldalláncban karboxil- 
csoportot tartalmazó aminosavak bisz(imi- 
dazolil)-metil származékainak átmeneti
fém-komplexei

Kása Zsuzsanna: Poliamidok lebontása 
és hasznosítása

Orosz Szilárd: pH-oszcillációk kísérleti 
vizsgálata és modellezése félig nyitott reak
torban

Eötvös Lóránd Tudományegyetem 
(ELTE), Budapest

Mehdi Hasan: Friedel-Crafts acilezési 
reakciók vizsgálata in situ IR-spekt- 
roszkópiával vas(III)-klorid-tartalmú ionos 
folyadékban

Czinki Eszter: Biomolekulák építőele
meinek számítógépes szerkezetvizsgálata

Simon Erzsébet: Langmuir-Blodgett- 
filmek előállítása

Kováts Éva: C60 zárványvegyületek és 
fotopolimerek előállítása és szerkezetvizs
gálata

Szeredi Ágnes: Platinafémek légköri 
koncentrációjának meghatározása

Zádor Judit: Quantitative Assessment 
of Uncertainties fór Model of Tropospheric 
Ethene Oxidation

Miskolci Egyetem (ME), Miskolc

Dancsó István: Kiegyenlítő tározó szi
lárdsági ellenőrzése

mkl

Pécsi Tudományegyetem (PTE), 
Pécs

Jánosi László: Többfogú ligandumok 
platinakomplexei

Szegedi Tudományegyetem (SZTE), 
Szeged

Alapi Tünde: Metanol hatása a fenol vi
zes oldatának vákuum-ultraibolya 
fotolízisére

Kun Róbert: Környezetre káros anya
gok lebontása titán-dioxid/montmorillonit 
fotokatalizátorokkal

Pintér Enikő: Polipirrolfilmek előállítá
si körülményeinek optimalizálása hidro
géngáz enzim rögzítése céljából

Szabó Tamás: Félvezető részecskéket 
tartalmazó nanofilmek előállítása önrende- 
ződéses adszorpciós módszerrel

Szőri Kornél: a-Oxokarbonsav-észte- 
rek enantioszelektív hidrogénezése

Urbán Mónika: Szénnanocsövek szin
tézise mezopórusos anyagokban

Veszprémi Egyetem (VE), Veszprém

Simonits Renáta: Biomassza égetéséből 
származó egyedi légköri aeroszol részecs
kék elektronmikroszkópos vizsgálata

Madár János: Application of Hybrid 
and Grey-box modelling in the Process 
Engineering

Czili Hajnalka: Az oxálsav fotoxidá- 
ciója gerjesztett T i02 félvezető felületén 
átmenetifémionok jelenlétében

A konferencia első napjának délutánján 
a nívódíjas fiatal szakemberek lehetőséget 
kaptak díjnyertes munkáik rövid bemutatá
sára. A díjazottak nagy többsége (22-en) él
ni is kívánt ezzel a lehetőséggel, így az elő
adások nagy számára való tekintettel a 
nívódíjas munkák bemutatása két igen szín
vonalas szekció keretein belül zajlott. 
A szekciók elnökei Dombi András (SZTE) 
és Halász János (SZTE) voltak.

Az előadók kiemelkedően magas lét
száma a szimpózium második napján is 
párhuzamos szekciók meghirdetését tette 
szükségessé. Ezek elnöki tisztét az egyes 
tudományterületek elismert szegedi szak
emberei látták el. A további szakmai mun
ka tematikus bontásban az alábbi 7 szekció 
keretein belül folytatódott (zárójelben a 
szekcióelnökök):

-  Elméleti és fizikai kémia (Horváth 
Dezső)

-  Elektrokémia és elektroanalitika 
(Szűcs Árpád)

-  Analitikai kémia és komplexkémia 
(Kiss Tamás)

-  Szerves kémia (Pálinkó István)
-  Szintetikus szerves kémia (Schneider 

Gyula)
-  Heterogén katalízis (Berkó András)
-  Gyógyszer- és biokémia (Fülöp Fe

renc).
A szekciók címei is elárulják, hogy igen 

változatos témájú munkák eredményeivel 
ismerkedhetett meg az érdeklődő. Egyebek 
mellett előadások hangzottak el újfajta vagy 
speciálisan kezelt katalizátorok előállításá
ról, a Raman-mikroszkópia alkalmazási le
hetőségeiről többkomponensű rendszerek 
vizsgálatában, szol-gél alapú hidrogén 
szelektív optód alkalmazásáról, P-tartalmú 
heterociklusok szintéziséről, új királis P- 
aminosavak előállításáról, érdekes szteroid- 
kémiai eredményekről, sőt, az elméleti ké
mia iránt érdeklődők megismerkedhettek a 
„sötétség kémiai kifejeződésével” illetve 
annak sztereokémiájával is. Bár az elhangzó 
40 előadás miatt a program kissé feszített 
volt, ez nem gátolta meg, hogy aktív és 
egészséges vita alakuljon ki a résztvevők és 
a szakértő hallgatóság között az egyes elő
adások után, illetve a szekciók szüneteiben. 
Az aktív munka levezetése érdekében a 
szimpózium második napjának estéjén a 
szervezők kellemes hangulatú állófogadást 
adtak a konferencia résztvevőinek.

A rendezvény harmadik napján a legné
pesebb „Környezeti kémia” témájú szekció 
lebonyolítására került sor, melynek elnöke 
Hannus István volt. A szekció 10 előadása 
a környezetvédelem számos aktuális prob
lémáját érintette, így előadások hangzottak 
el a szennyezett talajvizek tisztításáról, 
olajjal szennyezett talajok remediációjáról, 
veszélyes szerves vegyületek lebontási le
hetőségeiről illetve a légköri aeroszol kom
ponenseinek vizsgálatáról.

A konferencia reprezentatív, 260 olda
las kiadványa 130 példányban készült és 
tartalmazza az előadások részletes, az ese
tek többségében többoldalas összefoglalóit. 
A kiadványt lapozgató olvasó az összefog
lalók mellett a rendezvénysorozat történe
tével, negyedszázados hagyományaival is 
megismerkedhet Galbács Gábor, az MKE 
Csongrád Megyei Csoportja titkárának tol
lából.

A konferencia előadói elsősorban a leg
jelentősebb hazai felsőoktatási intézmé
nyekből érkeztek (BME, SZTE, ELTE, DE, 
VE, ME), de kutatóintézetek (MTA Kémiai 
Kutatóközpont, MTA Szegedi Biológiai 
Központ, MTA Szilárdtestfizikai és Optikai 
Kutatóintézet, Bay Zoltán Alkalmazott Ku
tatási Alapítvány) és vegyipari vállalatok 
(Biogal Rt., Richter Gedeon Rt., Borsod- 
Chem Rt., Medicor Rt.) is képviseltették 
magukat.

A konferenciával kapcsolatos informá
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ciók továbbra is hozzáférhetők az MKE 
Csongrád Megyei Csoportja honlapján 
(http://www.iate.u-szei;ed.hu/~mkecsmcs'>.

Mindenképpen szót kell ejtenünk a kon
ferencia támogatóiról, akik segítségükkel 
2002-ben is jelentős mértékben hozzájárul
tak a rendezvény színvonalas lebonyolítá
sához. Ezúton is szeretnénk megköszönni

az Oktatási Minisztérium Kutatás-fejlesz
tési Helyettes Államtitkársága, Szeged Me
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
Környezetvédelmi Alapja, a Szegedi Aka
démiai Bizottság, valamint a Magyar Ké
mikusok Egyesülete központi szervezeté
nek támogatását. Támogatásukra a 
következő években is számítunk.

Az EGIS Gyógyszergyári Szakcsoport közgyűlése
(Budapest, 2002. december 9.)

A Magyar Kémikusok Egyesülete EGIS 
Gyógyszergyári Szakcsoportja 2002. évi 
közgyűlését a társaság klubházában tartot
ta. A hagyományoknak megfelelően, az év 
végi közgyűlés alkalom arra, hogy a EGIS 
kémikusai hangulatos körülmények között 
hallgathassák meg a szakcsoport vezetőit, 
akik beszámolnak az év legfontosabb szak
mai és társulati eseményeiről, a szakcso
port anyagi helyzetérő és, az MKE orszá
gos egyesülethez való viszonyról.

A közgyűlést Tömpe Péter nyitotta meg 
és bevezetőjében (az újonnan belépett ta
gokra tekintettel) ismertette a Magyar Ké
mikusok Egyesületének rövid történetét és 
az Egyesület szervezeti felépítését és célja
it. Ennek aktualitást adott az, hogy a köz
gyűlés fontos feladata volt a 2003. évi ve
zetőségválasztás előkészítése is, mivel a 
helyi szervezetekben február 28-ig kell a 
tisztújítást elvégezni, az országos választás 
pedig a jövő év márciusában lesz.

A szakcsoport elnöke felhívta a figyel

met az individualizmus és közösségi élet 
kívánatos (dinamikus) egyensúlyára és bi
zakodott abban, hogy az EGIS Rt. fiatal 
műszaki értelmisége az elmúlt évhez ha
sonló aktivitással vesz részt a szakmai köz
életben. Az EGIS szakcsoport 123 tagja ne
vében köszönetét mondott Orbán István 
vezérigazgatónak, aki nemcsak, mint gaz
dasági vezető, hanem -  évtizedek óta -  
mint legaktívabb egyesületi tag meghatáro
zó személyisége a szakcsoportnak.

A bevezetőt követően Pongó László, az 
EGIS szakcsoport titkára számolt be a 
2002. évi rendezvényekről. Az EGIS-ben 
17 szakmai előadást tartottak és megszer
vezték a szintén hagyományos „EGIS 
Szakmai Napokat”, amit azonban a szomo
rú árvízi események miatt nem tudtak meg
tartani.

Különösen sikeresek voltak a Bökény- 
földi előadások, melyeket Szabó Géza 
szervezett, az EGIS farmakológiai köz
pontjában. A szakcsoport vezetői hagyo-

„Lítium- és céziumorganikus reagensek szerepe 
a szerves- és gyógyszerkémiai szintézisekben”
(Budapest, 2002. november 18.)

Az EGIS-nél tartották azt az előadóülést, 
melynek témája a „lítiáláson” keresztül tör
ténő szerves kémiai szintézisek voltak, va
lamint a cézium növekvő szerepe a szervet
len és szerves kémiai technológiákban.

Az előadóülésen a MERCK képviselői 
-  Reinicke Hűbéri és a délnémet Alpokból 
erre az alkalomra Budapestre érkező Anja 
Walter- most nem kereskedői minőségben, 
hanem mint vegyész kollégák vettek részt. 
Ezt hangsúlyozta ki bevezető előadásában 
Blaskó Gábor az EGIS kutatási igazgatója; 
valamint azt a szakmai igényességet, ami 
gyógyszerkémiai szintézis-módszerekben a 
látszólag veszélyes technológiákat üzem
szerű bevezetését lehetővé teszi.

Blaskó akadémikust követően Símig 
Gyula, az EGIS Kémiai kutatási főosztá
lyának vezetője tartott összefoglaló, rend
szerező előadást a fémorganikus vegyüle- 
tektől, kiemelve a lítium- illetve lítiumalkil 
reagensek különleges szerepét. Számos

gyakorlati példán keresztül mutatta be azon 
reakciók mechanizmusát, melyekben a 
szubsztitúció sztereokémiáját a lítiumalkil 
reagensek (butil- ill. hexil-lítium) irányító 
hatása befolyásolja (pl. szubsztituált 2,3- 
benzodiazepinek szintézise).

A harmadik előadást Reinicke Hubert 
tartotta, aki sok EGIS-es számára ismerős 
volt, mivel egyetemi tanulmányai végezté
vel az EGIS kémiai technológiai főosztá
lyán dolgozott és híressé vált arról, hogy a 
Budapesti Műszaki Egyetemen folytatott 
tanulmányai alatt -  a vegyészmérnöki tudo
mányok mellett -  tökéletesen megtanulta a 
magyar nyelvet. Jelenleg a MERCK és a 
Chemetall cégek hazai képviseletét látja el. 
Előadásában főleg a lítiumalkilek különle
ges biztonságtechnikai kérdéseit tárgyalta. 
A fémorganikus vegyületek zöme ugyanis 
igen érzékeny a nedvesség jelenlétére, 
melynek eredményeként robbanásveszé
lyes gázkeverékek és nagy nyomás kelet-

A Kémiai Előadói Napok sorrendben 
következő, XXVI. rendezvényét 2003-ban 
a korábbiakhoz hasonló időpontban és ke
retek között, szervetlen-, analitikai-, fizi
kai-kémiai, valamint kémiai technológia té
mában tervezzük megrendezni.

Jancsó Attila

mányteremtőnek szánták továbbá a katalí
zis és elemorganikus szintézisek témakö
rében tartott előadásokat, valamint a kro
matográfiás előadói napokat.

A titkári beszámolót követően ajándék
kal köszönték meg Ács Jánosné és Szabó 
Katalin tagtársuk szorgalmas munkáját, 
amivel a rendezvények sikeréhez, valamint 
a tagnyilvántartás és adminisztrációs tevé
kenységhez járultak hozzá.

A közgyűlés hivatalos programját a jö 
vő évi tervek ismertetése követte, melyben 
kiemelt fontosságú a 2003-as tisztújító köz
gyűlés. Tömpe Péter a valódi megújulás ér
dekében már most kérte a tagtársakat, hogy 
ne csak jelenlétükkel, hanem jogos kritiká
jukkal és alkotó ötleteikkel is segítsék a Ké
mikus Egyesület eredeti céljainak megva
lósítását.

A hivatalos programot kellemes hangu
latú, fehér asztal melletti „konzultáció” kö
vette, amiről Mészáros Mariann újságíró az 
„EGIS Hírlapiban, a részvénytársaság lap
jában számol be.

T.P.

kezhet. Ezért célszerűen kialakított tároló, 
szállító és adagolórendszereket dolgoztak 
ki. Különleges figyelmet fordítanak pl. az 
adagolócsövekben és -szelepekben maradó 
reagensnyomok eltávolítására.

Anja Walter angol nyelvű előadásában 
először a „Chemetall GmbH” céget mutatta 
be, majd megtartotta a „Ceasium com- 
pounds in organic synthesis -  Powerfull 
tools to improve your Chemistry” című elő
adását. A Chemetall fő termékei a különbö
ző fémhidridek (pl. LAH), de az utóbbi 
években a nagytisztaságú céziumsók szin
tézisével és forgalmazásával is foglalkoz
nak. A céziumásványok feldolgozása a 
világ 3-4 helyén történik és az egyéb alká
lisókhoz viszonyított jobb oldékonyságuk 
miatt fontos szerepük lehet a szerveskémiai 
szintézisekben is. Gondolat- és ötletébresz
tő előadása nagy sikert aratott.

Az előadóülést kötetlen, kiváló hangu
latú beszélgetés és konzultáció követte, 
aminek valamennyi szakmai konferencia 
hasznos programjának kell lennie.

Tömpe Péter
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Az Analitikai Szakosztály záróvacsorája
(Budapest, 2002. decem ber 17.)

December 17-én, a Vén Hajó étteremben 
tartotta a Szakosztály most már hagyo
mányosnak számító évadzáró vacsoráját. 
A Szakosztály Elnökségén túl a meghívot
tak között voltak a Szakcsoport vezetői is,

valamint az MKE ügyvezető igazgatója, 
elnöke és főtitkára.

Liptay György elnök köszöntőjében az 
elmúlt év eseményi közül kiemelte a 
Debreceni Vegyészkonferenciát, főként a

sok fiatal résztvevőt és a Magyar 
Kémikusok Lapjában megjelent Analitikai 
különszámot. Foglalkozott a tisztújítás 
kérdésével és megköszönte mindazok 
munkáját, akik vezető szerepet vállaltak az 
analitikai szakosztály és szakcsoportok 
tevékenységében az elmúlt években. 
Bejelentette, hogy a választás az Analitikai 
Napokon lesz, január végén. K. Gy.

KÉMIAI ÉS VEGYIPARI TÁRGYÚ LAPOK TARTALMÁBÓL

Magyar Kémiai Folyóirat

(108. évfolyam, 11. szám, 2002. november) 
Lipták András -  Pintér István -  Somsák 

László: Szénhidrátkémiai kutatások Ma
gyarországon (Összefoglaló közlemény) 

Baradács Eszter -  Dezső Zoltán -  Hu
nyadi Ilona -  Csige István -  Mócsy Ildikó -  
Makfalvi Zoltán -  Somay Péter: Felszín 
alatti vizek maratottnyom-detektoros eljá
rással mért 222Rn- és 226Rn-tartalma

Farkas András -  Mogyorósi Károly -  
Dékány Imre -  Ilisz István -  Dombi And
rás: Hidrofób montmorilloniton adszorbe- 
ált 2-klór-fenol heterogén fotokatalikus le
bontása T i02-szuszpenzióban

Ruzica M. Nikolic -  Zsigrai István -  
Slobodan Gadzuric: Hexadekán és poli- 
etilén-glikol-disztearát bináris elegyeinek 
vizsgálata passzív hőtárolásra való alkal
mazás céljából

Műszaki újdonságok

Tóth János -  Áronéi Mátéi -  Eugen 
Traistá: Az endogén tüzek fejlődésének és 
visszafejlődésének vizsgálata tűzmutatók 
segítségével

Magyar Kémiai Folyóirat

(108. évfolyam, 12. szám, 2002. december) 
Valiskó Mária -  Boda Dezső -  Liszi Já

nos -  Szalai István: Dipoláris folyadékok 
és folyadékelegyek relatív permittivitása 

Gál Dezső -  Tatjána Shutova -  Németh 
András -  Kriska Tamás: A  biológiában al
kalmazható spincsapdázás vizsgálata nyi
tott rendszerben I.

Nemes Zoltán -  M. Nagy Noémi -  Kó
nya József: A hidroxi-etán-difoszfonsav 
(HEDP) és ittriumkomplexének megkötő- 
dési kinetikája kalcium-hidroxiapatiton, 
mint csontot modellező anyagon

Gedey Szilvia — Lázár László -  Fülöp 
Ferenc -  Arto Liljebiad -  Liisa T. Karneva: 
(i-aminosavészterek rezolválása Candida 
antarctica lipáz A és B enzimekkel

Toldy Andrea -  Keglevich György -  
Marosi György -  Anna Péter -  Parlagh 
Gyula -  Nagy Zoltán -  Ludányi Krisztina: 
Hidroxi-fenolok szelektív foszforilezése és 
foszfinilezése

Kávási Norbert -  Somlai János -  Ko
vács Tibor -  Németh Csaba -  Szabó Tibor -  
Várhegyi András -  Hakl József: Radontól 
származó sugárterhelés a Tapolcai- 
Kórházbarlangban

Szabó Kálmán -  Puskás Zsófia -  Rudas 
Anita: Nem izotermikus galváncellák vizs
gálata víz-metanol-elegyekben

Műanyag és Gumi

(39. évfolyam, 11. szám, 2002. november) 
Keresztes Róbert -  Zsidai László -  

Kalácska Gábor: Műszaki műanyagok di
namikus tribológiai vizsgálata I. Dinami
kus hatások, módszerek, anyagok

Goda Tibor -  dr. Váradi Károly -  dr. h. 
c. Klaus Friedrich: Szálerősítéses polimer 
kompozitok tribológiai eredetű szálelválási 
jelenségének végeselemes modellezése 

Dr. Nemes Sándor: A  műanyaghulladé
kok kezelésének helyzete és kilátásai 

Karger-Kocsis József: Higrotermikusan 
lebontott térhálós poliuretán hulladékok al
kalmazása gumikeverékekben

Heinz, M.: Laboratóriumi módszer sze
mélyabroncsok országúti kopásának előre
becsléséhez

Membrántechnika

(6. évfolyam, 4. szám, 2002. december)
A membrán tudomány története II. 
Membrán konferencia Kínában 
PERMEA konferencia. Felhívás és je

lentkezési lap 
Hírek, tallózó
Beszámoló a Membrános Nyári Egye

temről
Közelgő membrános konferenciák, kur

zusok

Magyar Vegyipar

(12. évfolyam, 11. szám, 2002. november) 
Napirenden a társadalmi párbeszéd 
Magyarország az Unió kapujában 
Csomagolóeszköz begyűjtési rendszer 

-  CSEBER
GHS rendszer. A világ minden országá

ban 2008-ra tervezik a bevezetését
A BorsodChem Rt. teljesítményéről és 

stratégiájáról
A hónap körkérdése: Jobb vagy rosz- 

szabb piaci helyzetet vár az EU-ba történő 
belépéstől?

Elmulasztása tízmillió forintos kocká
zattal jár. A munkahelyi kockázatértékelés 

A Magyar Szabványügyi Testület elekt
ronikus szolgáltatásairól

Bemutatkozik a DonauChem Vegyi
anyag Kereskedelmi Kft.

Támogatás a jövő szakembereinek 
A magyar gyógyszeriparról 
Hírek a vegyiparból

Karbantartás és Diagnosztika

(9. évfolyam, 4. szám, 2002.)
Dr. Horváth Csaba -  Kerekesné Kecs

kés Katalin: Tanúsított karbantartási szer
vezet -  elégedett vevő

Hegedűs Sándor: A  CMMS bevezeté
sének folyamata a GE hajdúböszörményi 
gyárában

Gyerkó József: Az SAP PM modul be
vezetésének tapasztalatai, gyötrelmei és 
üzemelése egy nagyvállalatnál

Dr. Péczely György: Karbantartás -  em
beri tényező -  motiváció

Pék Katalin: Termelj okosan!
Kovács Ferenc: Hidraulikus berendezé

sek diagnosztikája

Olaj Szappan Kozmetika

(51. évfolyam, 5. szám, 2002. szeptember
október)

Hatvani Attila -  Horváth Zoltán: A  tá
rolt ipari napraforgó kártevőegyüttese
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Domokos János -  Kiss Béla -  Pálinkás 
János: Néhány szempont a szőlőfeldolgo
zás melléktermékeinek hasznosításához II.

Hangay György -  Kelen András: A bőr 
kondíciójavítása gyógynövény kivonatok 
és azok komplexei segítségével

Héthelyi B. Éva -  Korány Kornál -  Ga
lambos Bertalan -  Domokos János -  Pálin
kás János: Orvosi kálmos -  Acorus cala- 
mus L. termesztése rekulturációs területen 
és hatóanyagának fitokémiai vizsgálata 

Szentmihályi Klára -  Then Mária: 
Fenolkarbonsavak képződésének tanulmá
nyozása radioaktív prekurzor (2-C14 Nátri- 
um-acetát) alkalmazása mellett a Salvia 
sclarea L. fiatal növényen

Lakner Zoltán: A növényolaj- és ház
tartásvegyipari termékek piacának új vonásai 

Kemény Zsolt doktori értekezésének vé
dése

Doleschall Fruzsina: Szakirodalmi 
szemle

Vitéz Ferenc: Szabadalmi szemle 
Kiss Béla: Korszerű recepturák

Korróziós Figyelő

(42. évfolyam, 6. szám, 2002.)
Bácskái Antal: Korróziós vizsgálatok 
Grünwald Ernő -  Rusu, Ioana -  Atyim 

P á l-  Várhelyi Csaba -  Várhegyi Csaba jr.: 
Furfúrol és fúrfúril-alkohol hatásmechaniz
musa fémbevonatok galvanikus leválasztá
sára II. Furfúrol és furfuril-alkohol savas 
elektrolitokban

Vastag Gyöngyi -  Szőcs Edit -  Shaban, 
Abdul -  Kálmán Erika: Tiazolszármazékok 
mint rézkorróziós inhibitorok savas közeg
ben

Lehofer Kornél -  Borosnyói Adorján: 
Acélbeton szerkezetek korróziós állapotá
nak ellenőrzése

Plast-lnform

A műanyagipari Mérnökök Egyesületének 
honlapján (www.spe.hul a Plast-lnform új
ságban olvashatók a műanyagipar hírei, pá
lyázatok, cégbemutató riportok, rendezvé
nyek és szakcikkek. S. E.

k v a l i l e x Tudományos, Technológiai, Kereskedelmi Kft.

Scientific, Technological, Trading Ltd.
H-1136 Budapest, Pannónia u. 7. Tel.: (36-1) 340-4700, 
Tel./Fax: (36-1) 339-8274 E-mail: kvalitex@axelero.hu
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magyar kémikusok lapjának
m é d ia a já n la ta  2 0 0 3 .  évre

A  M agyar K ém ikusok Lapja (M KL) a M agyar K ém ikusok Egyesületének (M KE) 1945-ben 
alapított, egyetlen m agyar nyelvű gyakorlati kém iával foglalkozó m érnöki szintű folyóirata, 

az M KE hivatalos lapja. Szerkesztésének legfontosabb célkitűzése a m érnöki szintű 
ism eretterjesztés és tapasztalatcsere a kém iai technológia valam ennyi területén, 

a vegyipari és egyesületi hírek közlése.

Az MKL-ban megjelenő hirdetések és fizetett közlemények 2003-ben havonta a MKE tagjaihoz 
és az előfizetőkhöz jutnak el. Olvasóink között találhatók az ország valamennyi vegyipari gyárának, 

illetve kémiával és kémiai technológiával foglalkozó intézeteinek és intézményeinek döntéshozói
és véleményformálói.

A MKL színes és fekete-fehér hirdetéseket egyaránt megjelentet. Kérjük, hogy a hirdetéseket 
az alábbi minőségi követelmények szerint küldjék meg szerkesztőségünknek.

A hirdethető felület mérete egész oldalnál 245x170 mm, 
fekvő oldalnál 120x170 mm, álló fél oldalnál 245x80 mm.

Lapunk a tárgyhó 5-éig jelenik meg.
Megrendelésüket, ill. hirdetésüket és fizetett közleményük anyagait a tervezett megjelenés előtt 

két héttel kérjük szerkesztőségünk címére megküldeni 
(Magyar Kémikusok Lapja Szerkesztősége, 1027 Budapest, Fő u. 68.).

Hirdetési alapdíjaink 2003-ben a következők 
(ezer Ft-ban ÁFA nélkül):

Terjedelem Fekete-fehér Színes belív Borító II, III. Borító IV.
Egész oldal 88 160 +20% +30%
Féloldal 50 100 +20% +30%
Negyedoldal 32 73 +20% +30%

Többszöri megjelenéskor kedvezményt biztosítunk.

A fizetett közlemények (PR cikk) megjelentetésének díja megyegyezik a fekete-fehér hirdetés 
alapdíjával. Megegyezés szerinti méretű szórólapot és prospektust is elhelyezhetünk a Magyar 
Kémikusok Lapjában. A PR cikk kéziratának leadási formája megegyezik az egyéb cikkekével

(ld. az MKL tájékoztatóját).
Várjuk jelentkezésüket, kérdéseikkel forduljanak szerkesztőségünkhöz!

További felvilágosítással készséggel állunk rendelkezésre.
(Süli Erika, 1027 Budapest, Fő u. 68., Tel.: 201s-6883, e-mail: mkl.mke@mtesz.huT
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INICAM
M a g y a r o r s z á g  Kf t .

„YOUR PARTNER IN GLP”
A UNICAM Magyarország Kft. az analitikai műszerek széles választékát, 

és teljeskörű szervizszolgáltatást kínál a legkülönbözőbb felhasználói területek 
mérési feladatainak magas szintű ellátására:

THERMO ELEMENTAL

PS ANALYTICAL 

THERMO SPECTRONIC 

DISTEK
THERMO NICOLET

HUNTERLAB 
THERMO ÓNIX 
KNAUER

PRINCE
LACHAT
THERMO EUROGLAS

HOUSTON ATLAS 
VG GAS
THERMO ORION

-  atomabszorpciós spektrométerek
-  ICP-OES spektrométerek
-  ICP-MS spektrométerek
-  atomfluoreszcenciás elven működő Hg, Se, As, Sb, Te, Bi 

meghatározó berendezések
-  UV/látható spektrofotométerek
-  spektrofluoriméterek
-  kioldódás vizsgáló rendszerek
-  FTIR és Rámán spektrométerek, kiegészítők
-  infravörös és Rámán mikroszkópok
-  ipari analizátorok
-  hordozható és laboratóriumi színmérő készülékek
-  laboratóriumi és ipari gázkromatográfok
-  analitikai, mikro és preparatív HPLC rendszerek
-  aminosav analizátor
-  HPLC oszlopok és egyéb kiegészítők
-  ozmométerek
-  kapilláris elektroforézis rendszerek
-  FIA- és ionkromatográfiás rendszerek
-  teljes szén-, nitrogén-, kén-, szerveshalogén-tartalom 

meghatározó rendszerek
-  kénmérő berendezések
-  laboratóriumi és processz tömegspektrométerek
-  pH/ionszelektív, vezetőképesség mérő berendezések, elektródok
-  automata titrátorok

A UNICAM Magyarország Kft. szakemberei szeretettel várják látogatásukat a
LABORTECHNIKA 2003 kiállításon.

Standszám: 204/D

Helyszín: Budapesti Vásárközpont, F pavilon 
Nyitva tartás: 2003. február 25 -  28., naponta 9-17 óráig (pénteken 14 óráig)

Képviselet:
UNICAM Magyarország Kft.
1144 Budapest, Kőszeg u. 29.

Tel: (1) 221-5536 * Fax: (1) 221-5531 
E-mail: unicam@unicam.hu
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Magyarország és a közép-európai térség egyik vezető gyógy
szerkutató, -termelő és -értékesítő vállalata folyamatosan 
várja megmérettetésre vágyó, középfokú angolnyelv-tudás
sal rendelkező

VEGYÉSZ, VEGYÉSZMÉRNÖK

végzettségű munkatársak jelentkezését a termelés, a kutatás, 
a minőségbiztosítás és a technológiai fejlesztés területeire.

Magas színvonalú szakmai munkájáért cserébe az EGIS 
Gyógyszergyár Rt. versenyképes jövedelmet, kimagasló 
színvonalú szociális ellátó rendszert és folyamatos szakmai 
továbbképzési lehetőséget nyújt.

A felvételt nyert pályázók számára biztonságot jelent a 
széles körű, mindenre kiterjedő szociális juttatások rendsze
re. Szabadidejük tartalmas eltöltését szolgálják üdülőink, 
vitorlásaink, sporthajóink, sportpályáink, edzőtermeink, 
könyvtáraink.

Csatlakozzon egy dinamikusan fejlődő nemzetközi céghez!

Ha könnyen veszi az akadályokat és Ön is részese szeretne 
lenni a sikereinknek kérjük, ne késlekedjen, és juttassa el 
szakmai önéletrajzát az alábbi címre:

EGIS Gyógyszergyár Rt.,
személyzeti és oktatási osztály
1106 Budapest, Keresztúri út 30-38. 
fax: 06-1-265-5807, e-mail: hr2@egis.hu
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Az anal i t i kai ,  l abora tór i umi  műszerek,  eszközök,  
berendezések ,  l aborbú to rok ,  vegyszerek  g y á r tó i 
nak  és f o r g a l m a z ó i n a k ,  az a n a l i t i k a i  m é r é s 
szo lgá l ta tóknak és szerv izcégeknek szakkiál l í tása

Budapesti Vásárközpont F pavilon 
2003. február 25 - 28.

E z ú t o n  is m e g h í v u n k  m i n d e n  é r d e k l ő d ő t .  A b e l é p é s  d í j t a l a n .
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VILÁGKONGRESSZUS

A NANOCOLOR fotometriás rendszer kedvező árfekvésű, megbízható fotométereket és 
mintaelőkészítő termoblokkokat tartalmaz vízanalitikai és más univerzális alkalmazásokra. 
Kalibrációs görbék tárolhatók, gyári, előre programozott módszereknél pedig vonalkód 
beolvasással automata módszer-, hullámhossz, vakérték és mértékegység állítás biztosított, 
így a hibalehetőség minimális mértékre csökkentve! Üzemmódok: extrikció, koncentráció, 
kinetika. Beépített önteszt és kalibráció, PC- és nyomtató jelkimenet, dátum, sorszám és 
időpont rögzítése memóriába, internetes frissíthetőség, magyarnyelvű kezelést segítő menü...

PF-11
mobil fotométerNanocolor 400D 

univerzális fotométer
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VARIO-2
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A kétdimenziós rétegkromatográfia

Bevezetés, a kromatográfiás módszerek áttekintése

Az anyagok elválasztásának  igénye, lehetősége és gyakor
lata egyidős a preparatív és analitikai kémiai gyakorlattal. 
A szerves kém ia m ár a XIX. században széleskörűen al
kalm azta a szűrőpapíron  tö rténő tisztítást, a szűrést. 
Berzelius [1] szerves kém iai könyvében széles teret szen
telt a papíron át történő szűrésnek. Ebben az esetben az el
választó közeg vastagság/szélesség arány 1:10, vagy annál 
nagyobb. Krom atográfiánál fordított a méretek aránya, az 
ún. állófázis áram lás irányában mért hossz (ez felel m eg a 
szűrőpapír vastagságának) és átmérő (mely megfelel a pa
pír szélességének) aránya legalább 10:1.

A je len  érte lem ben  vett krom atográfia  első  le írása 
Tswett nevéhez fűződik [2], aki oszlop elrendezésű állófá
zis segítségével választott el színes anyagokat. 2003-ban a 
krom atográfia 100 éves, hiszen Tswett 1903-ban tartotta 
előadását a levél extraktum  színes anyagainak az akkor is
merteknél hatékonyabb m ódszerrel történő elválasztásá
ról. Az elválasztás azon alapul(t), hogy az állófázis (oszlop 
töltetanyaga) és a m ozgófázis (eluens) között az egyes 
anyagok különbözőképpen oszlanak meg. Egyes kom po
nensek jobban adszorbeálódtak, azaz viszonylag több időt 
töltöttek az állófázison, más anyagok pedig kevésbé ad
szorbeálódtak, azaz az eluenssel, a m ozgófázissal*" gyor
sabban haladtak . A  m ódszer anyagok, anyagcsoportok  
egymástól való elválasztására nyújt szinte korlátlan lehető
séget.

A  kromatográfiás elválasztások jellem zésénél általában 
már a m ódszer nevében is szokás megadni a m ozgófázis 
halmazállapotát (gáz- és folyadékkromatográfia), és az ál
lófázis elrendeződését (oszlop- és rétegkrom atográfia), 
legalábbis, ha planáris- vagy oszlopkrom atográfia az alkal
mazott módszer. A m ennyiben nem  specifikálják az állófá
zis térbeli elrendezését, akkor főleg oszlopkrom atográfíára 
gondolnak. A kromatográfiás elválasztásnál alkalm azott ál
lófázis szem csem érete m egszabja egyrészt az elválasztás 
hatékonyságát, másrészt a mozgófázis továbbítására szol-
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gáló m ódszert -  ennek alapján beszélhetünk nagy haté
konyságú folyadékkrom atográfiáról (HPLC, high-perfor
mance liquid chromatography, azaz nagy sebességű-, nagy
nyom ású-, intenzív  fo lyadékkrom atográfia  stb.). 
A folyadékkrom atográfia je len  helyzetét és fejlődési irá
nyait részletező közlem ény a közelm últban jelent m eg [3].

Többdim enziós elválasztásról akkor beszélünk, ha az 
egym ás után következő lépések során nyert zónák m ind
egyikének további elválasztására sor kerül m inden további 
lépésben. Valamennyi egym ás utáni elválasztás egym ástól 
egyértelm űen különböző m echanizm ust használ ki, em el
lett általában az egym ást követő krom atográfiás elválasz
tások csúcskapacitása is hasonló.

A  többdim enziós e lv á la sz tá s t , 3, 4 ,.. .,  n lépésben va
lósítható meg. A kétdim enziós krom atográfiás elválasztás 
legegyszerűbben m egvalósítható, és leggyakrabban doku- 
m entált/publikált fo rm ája  a kétd im enziós ré tegkro
matográfia.

A planáris krom atográfiával történő elválasztást, azaz a 
m ai értelem ben vett rétegkrom atográfiát hatvanöt evvel 
ezelő tt, Izm ailov  és Shre iber  1938-ban írták  le [4]. 
A rétegkrom atográfia szám os előnye között legism erteb
bek, hogy

-  a krom atográfiás folyam at vizuálisan követhető,
-  a színes foltok/sávok szeparálódása a krom atográfia 

folyam ata alatt is követhető,
-  a m ódszer egyszerű és olcsó, és megfelelő m űszerek

kel (amivel m ár nem  is olyan o lcsó ...)  a rétegkro
m atográfia precíz, validálható  analitikai m ódszerré 
tehető,

-  adalékanyag segítségével 254 nm-es fényre fluoresz
káló állófázisok esetében a szeparálódott foltok szé
les skálája UV lám pa alatt közvetlenül m egfigyelhe
tő,

-  színreagensek széles skálája teszi lehetővé egyes ve- 
gyületek kim utatását, azaz speciális színreagensekkel 
a virtuális szeparálás lényegesen fokozható,

-  a kétdim enziós kifejlesztés egyszerűen, m ondhatni a 
legegyszerűbben (a lem eznek a futtatókádból való ki
vétele, szárítása és a lem ez 90°-kal való elforgatása 
után a m ásodik dim enzióban) elvégezhető. Ennek a 
m ódszernek egyes aspektusait tárgyalja je len  közle
mény.
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Nem szokták kihangsúlyozni, ha az elválasztás egy di
menzióban történik, kivéve, ha az egydimenziós elválasz
tást a kétdimenzióssal hasonlítják össze.

A kétdimenziós rétegkromatográfia

A kétdimenziós krom atográfiás módszerek közül a kétdi
menziós rétegkromatográfiás elválasztás egyrészt techni
kailag a legegyszerűbb (az egym ást követő kifejlesztések 
között a réteg lapjának síkját megtartva, azt 90°-kai elfor
dítjuk, m ielőtt a m ásodik  m ozgófázisba bem entenénk). 
Ugyanakkor, a kétdim enziós rétegkrom atográfia m eghatá
rozása is egyértelmű, azaz „egymás utáni kifejlesztés két, 
egym ásra merőleges irányba, két különböző retenciós m e
chanizmust használva” [5].

A jó l elvégzett kétdim enziós kifejlesztés lényegesen 
meg tudja növelni az elválasztást, ideértve a csúcsok-fol- 
tok egym ástól való szeparálódását és az elválasztható  
komponensek számát.

Liesegang  [6] m utatta be a kétdim enziós kifejlesztés le
hetőségét, a m ódszernek  „keresz t-kap illáris-ana lízis -  
Kreuzk'apillaranalise” elnevezést adta. M ind a papírkro
m atográfiás, m ind pedig  a kétd im enziós (papír)kro- 
matográfiás elválasztást Consden és munkatársai [7] hasz
náltak  először, eljárásuk tu la jdonképpen  a szilikagélen  
nem megoldható elválasztások realizálása volt. M egoszlá- 
sos krom atográfiát dolgoztak ki gyapjú eredetű am inosa- 
vak elválasztására, m ódszerük  azonban „csupán” a 
m onoam ino-m onokarbonsavak  m egfelelő  elválasztását 
tette lehetővé, a m onoam ino-dikarbonsavak és a diamino- 
monokarbonsavak, tehát a bázikus és a savas am inokar- 
bonsavak elválasztása nem  volt megfelelő. A szilika álló
fázist cellu lózzal, pontosabban  papírlappal pó tolva, és 
kétdimenziós kifejlesztést alkalm azva, összesen 23 vegyü- 
letet választottak el. Tekintve, hogy a kétirányú kifejlesz
tés során egyrészt kollidint, m ásrészt fenol 0,3% -os vizes 
am m ónia keveréket használtak, az egyik irányú kifejlesz
tés során adszorbciós, a másik irányú kifejlesztés során 
m egoszlásos jelenségek dom ináltak.

Papírkrom atográfiás elválasztásoknál a kétdim enziós 
kifejlesztés gyakori [8] volt, az elektroforézis elterjedése 
során általánossá vált papirkrom atográfia -  papírelektro- 
forézis kombináció alkalm azása a kifejezetten jó  elválasz
tás iskolapéldájává vált [9]. A kétdim enziós lehetőség ér
dekes k ihasználási m ódja volt, am ikor az elválasztás 
pH-jának változtatásával tulajdonképpen az anyag(ok) ak
tuális m egjelenési fo rm ájá t változtatták  meg, például 
pH=4,5-ön és pH=8,9-en végezve a szerves savak keveré
kének az elválasztását [10].

A kétdimenziós rétegkrom atográfia egyike a leggyak
rabban alkalm azott kétd im enziós k ifejlesztéseknek. 
Az egym ást követő k ifejlesztési irányokban eltérő elvá
lasztási m echanizm ust lehet előidézni a következő esetek
ben:

-h e te ro g é n  állófázis alkalm azásával, am ikor az első 
irányban történő elválasztást keskeny csíkban létre
hozott állófázison, a m ásodik irányban alkalm azott 
elválasztást ettől eltérő állófázison valósítjuk  m eg

(normál- és fordított-fázis, adszorbens-, ioncserélő
fázis stb.),

-  az első, illetve m ásodik irányban, alkalm azott mozgó
fázis lényegesen különböző elválasztási m echaniz
must generál. A m ozgófázisok különbözhetnek víz
tartalmukban, pH -jukban stb.,

-  az első irányú elválasztást követően a minta kom po
nenseiből (a rétegen, in-situ) származékot készítünk.

N agyon elterjedtek a szilikagél-rétegen, azaz szilikagél 
állófázison történő elválasztások. Ennek egyik oka, hogy a 
szilikagél állófázis szelektivitása jó l kiegészíti a fordított 
fázison (általában oktadecil-szilikán) végzett HPLC analí
ziseket.

Általános, de nem kizárólagos szabály, hogy a vízm en
tes kifejlesztő elegyet alkalm azzák először, azaz az első ki- 
fejlesztésnél. A víztartalmú kifejlesztő elegy alkalm azásá
ra a m ásodik kifejlesztésnél kerül sor. Ebben az esetben, az 
első lépésben az elválasztásnál az adszorbciós jelenség do
minál, m íg a m ásodik lépésben a m egoszlás az uralkodó el
választási jelenség. Az általános szabály alól egyrészt a 
szteroidok képezik a kivételt, m ásrészt a normál-fázison 
(szilikagélen vagy alum ínium -oxidon) végzett kiszorításos 
krom atográfia, azaz a kétdim enziós elúciós-kiszorításos 
kromatográfia.

Egydimenziós elúciós kifejlesztésre Guiochon és Siouf- 
f i  [11] képezte a foltkapacitás fogalm át (n, mely az egy
m ástól még R s =  1-gyel elválasztható foltok m axim ális 
száma):

n = 1 + Vn / 2

Azaz az elm életi tányérszám  négyzetgyökét kettővel 
osztva és ezen értékhez egyet m ég hozzáadva kapjuk meg, 
hány komponenst lehet elválasztani a rétegen. Amennyiben 
TLC rétegeket használtak (11 pm  szemcséátmérő), 6-6,5 
cm front távolság esetén 16-18 kom ponenst tudtak elvá
lasztani, HPTLC rétegeken (5pm  szem cseátm érő), rövi- 
debb kifejlesztési távolság (4,5-5,5 cm ) esetén is 16-17 
komponens volt elválasztható. A rétegkromatográfiás elvá
lasztás hatékonysága, azaz ebből következően az elválaszt
ható komponensek száma a kifejlesztési sebesség optimali
zálása esetén lényegesen fokozható [12]. A legutóbbi, kissé 
optimista becslések a klasszikus rétegkromatográfiás elvá
lasztásokra (kapilláris erők segítségével kifejlesztett) egy
dimenziós elválasztásoknál mintegy 25-re, kényszeráram- 
lásos rétegkromatográfia esetére pedig 80-150-re teszik az 
elválasztható komponensek maximális számát [13].

Kétdimenziós rétegkrom atográfiánál a folt alakját alap
vetően a második dimenziós kifejlesztés szabja meg. K ü
lönösen vonatkozik ez arra az esetre, am ikor elúciós-k i
szorításos k ifejlesztésre kerül sor. E bben az esetben a 
kiszorítás jellegétől, és különösen a kiszorító anyag kon
centráció játó l függően egyértelm űen  m eghatározott az 
eredő folt második kifejlesztés/futás-irányban való kiterje
dése. Amennyiben a kiszorító m ozgófázisban viszonylag 
nagy a kiszorító komponens koncentrációja, nagyon éles 
(mondhatni, hogy borotvaéles) koncentrált zóna is m egje
lenhet. Ez a jelenség kim ondottan előnyös, ha a speciálisan 
jelzett (például radiojelzett) kom ponens kis koncentráció
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bán van jelen, azaz híg oldatok koncentrálása igen jelentős 
lehet [14,15]. A z 1. és 2. ábrák  mutatják, hogyan változik 
egy m etabolit (az ábrán: metam fetam in) zónájának hossza 
szilikagélen, illetve alum inium -oxidon a kiszorító anyag 
koncentrációj ának változtatásával.

A kétd im enziós rétegkrom atográfía  sávszélesedése 
azonos állófázis alkalm azása és kétszeres elúciós kifejlesz
tés esetén a fu tások irányában történő k iterjeszkedések 
eredménye. K étdim enziós elválasztással a m axim álisan el
választható kom ponensek szám a a két irányba való kifej
lesztéssel m egkülönböztethető  kom ponensek szám ának 
akár szorzata is lehet. K lasszikus rétegkrom atográfiánál a 
kísérletes vizsgálatok m integy 100 folt elválasztásáról be
szélnek, a k ísérleteken alapuló becslések kétdim enziós, 
kényszeráram lásos krom atográfia esetén 1 500 körül m a
ximálják az elválasztható foltok számát.

A kétdim enziós rétegkrom atográfía speciális m ódsze
rének tekinthető az az elválasztás, m elyet G uiochon  és 
Siouffi [11], m int kétdim enziós oszlopkrom atográfiát írtak 
le, és elemeztek. A z első dim enziós kifejlesztés után a  sá
vokat az állófázison hagyták, de a m ásodik kifejlesztés 
után a rendszerből eluálták. M odellezésre egy planáris osz
lopot (100 mm x 100 mm  x 1 mm) használtak, m elyet 10 
(im-es állófázis „alkotott”. Guiochon és Siouffi közel ideá
lis körülm ényeket feltételezve (1,95-ös redukált tányérm a
gasság, 0,05 cm /sec lineáris sebesség stb.) a foltkapacitás
ra 500 és néhány 1 000 közötti becsült értéket adtak meg. 
A módszer széles körű elterjedését igen egyszerű technikai 
gond akadályozta: az állófázis két kifejlesztés közötti m eg- 
szárításának, azaz az első dim enzióban alkalm azott m oz
gófázis eltávolításának a problémája.

Am ennyiben a kétdim enziós kifejlesztés során akár a 
zónák koncentrálódása, akár a zónák torzulása bekövetke
zik, az elérhető eredm ény ettől nagyobb vagy kisebb is le
het. A zónák koncentrálódása bekövetkezhet akár az egy
nél több fron t kele tkezése  (például ún. m ultizonális 
kifejlesztés), illetve kiszorításos kifejlesztés esetén.

A lapvetően a m ásodik  dim enziós k ifejlesztés szabja 
meg a sávok (foltok) alakját és méretét. Különösen egyér
telmű ez az elúciós-kiszorításos kifejlesztésnél, am ikor a 
kiszorításos kifejlesztés nem  foltot, hanem sávot eredm é
nyez, és az á lló fázis-m in ta  m inőség-m intam ennyiség- 
kiszorító anyagkoncentráció  k iszám ítható m ódon m eg
szabja a sáv (k ife jlesztés irányában m ért) szélességét, 
amint azt az 1. és 2. ábrák  is mutatják.

A kétdim enziós rétegkrom atográfía felhasználási terü
letei:

1. stabilitásvizsgálat,
2. sokkom ponensű keverékek analízise,

2a rad io jelzett (vagy egyéb, például fluoreszcens) 
vegyületek vizsgálata,

2b biológiai aktivitással rendelkező keverékek vizs
gálata,

2c term észetes szerves vegyületek extraktum ainak 
vizsgálata,

2d egyéb, sokkom ponensű keverékek vizsgálata.
A kétdim enziós rétegkrom atográfía term észetes szer

ves anyagok izolálásánál, illetve m etabolizm us-vizsgálatá-

Trietanolamin kloroformban (%)

1. ábra. Metamfetamin kiszorításos zónájának hosszúsága 
szilikagélen a felvitt anyag mennyiségének és a kiszorító anyag 

(trietanolamin) koncentrációjának függvényében

2. ábra. Metamfetamin kiszorításos zónájának hosszúsága 
alumínum-oxidon a felvitt anyag mennyiségének és a kiszorító 

anyag (trietanolamin) koncentrációjának függvényében

nál szinte m inden m ódszernél előnyösebben használható. 
Ennek alapvető oka, hogy nagyszám ú kom ponens m ellől 
egy bizonyos anyagcsoport k im utatása szükséges, és a 
vizsgálat kezdetén legtöbbször nem  ism ert az, hogy m ilyen 
kom ponenseket tartalm az a keverék. Az esetleges előtisz
títás (clean-up) így az értékes kom ponens elvesztésével is 
járhat. Az anyagok egy általános tu lajdonságát (például 
UV elnyelés 254 nm -nél) kihasználva valam ennyi kom po
nens feltérképezése lehetséges. A  bennünket érdeklő/érin- 
tő anyagcsoport speciális reakcióját/kim utatását kihasznál
va pedig a virtuális szeparálódás jelentős fokozása m ellett 
anyagaink m egbízható kim utatása is lehetséges.

Radiojelzett gyógyszer m etabolitjainak vizsgálata a 2a 
eset [14,15]. Az eredeti anyag (gyógyszer, anyavegyület) 
egy vagy több atom ját a m egfelelő radioizotóppal helyet
tesítve a radioaktív atom ot is tartalm azó m etabolit az anya- 
vegyülettel együtt könnyen kim utatható (3. és 4. ábrák). 
Ha például egy tercier fenilalkilam in egyik alkil szubsz- 
tituensén tö rtén t a vegyü let je lzése , akkor b izonyos 
m etabolitok radioaktivitást m utatnak (4. ábra), m íg az aro
más részt tartalm azó m etabolitokhoz tartozó foltok a 254- 
nm-nél fluoreszkáló lem ezen vizuálisan lokalizálhatok (5. 
ábra).
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3. ábra. Deprenil metabolitjainak vizsgálata kétdimenziós 
rétegkromatográfiával kiszorításos kifejlesztéssel. Az egyes 

foltok jelzései: a: formaldehid-dimedon, b: deprenil, c: norde- 
prenil, d: deprenil-N-oxid, e: metamfetamirt, f: amfetamin, g és 
h: nem azonosított metabolitok. Detektálás a foltok ultraibolya 

fényelnyelése alapján (TLC silicagel F254 lemezen).
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4. ábra. Deprenil metabolitjainak vizsgálata kétdimenziós 
rétegkromatográfiával kiszorításos kifejlesztéssel. Az egyes 

foltok jelzései: a: formaldehid-dimedon, b: deprenil, c: norde- 
prenil, d: deprenil-N-oxid, e: metamfetamin, f: amfetamin, g 

és h: nem azonosított metabolitok. Detektálás a foltok 
radioaktivitása alapján rtg-filmen.

A növényi extraktum ok vizsgálata a 2b és 2c esetet egy
aránt felöleli, hiszen számos olyan term észetes szerves ve
gyül et van je len , m elyek jelentős része biológiai aktivitás
sal is rendelkezhet. A biológiai aktiv itás m egfelelő  
vegyülethez való  pontos hozzárendeléséhez azonban 
ism ernünk kell, milyen komponensek vannak je len  a m in
tában. Ilyen problém át je len t növényextraktum ok antioxi- 
dáns hatásánál a hatás vegyületcsoporthoz (flavonoi- 
dokhoz és/vagy  ekdiszteroidokhoz) való rendelése. 
Az analizis (5. ábra) és a preparatív elválasztás után egy
értelm űen m egállapítható volt (/.. táblázat), hogy a nem 
enzim atikus m ódszer antioxidáns hatást m utat ekdi- 
szteroidok esetében is.

Szteroidok elválasztása esetén [17] az első kifejlesztés
nél vizet (is) tartalm azó mozgófázist alkalm azva, az álló
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5. ábra. Növényi extrakt flavonoidjainak (szürke foltok) és 
ekdiszteroidjainak (üres körök) elválasztása (TLC silicagel 

F254 lemezen) kétdimenziós rétegkromatográfiával. Az első 
dimenzióban végzett futtatás a flavonoidokat alig mozgatta, 

a második dimenzióban végzett kifejlesztés mind 
az ekdiszteroidokat, mind a flavonoidokat elválasztotta.

fázis köti a vizet, és a víztartalom  egy része a réteg szárítá
sa után is az állófázishoz kötve marad. A m ásodik dim en
zióban történő kifejlesztésnél ez a víztartalom kedvezően 
befolyásolja a foltok szétterülését.

Rétegkrom atográfiás elválasztásnál nem csak a szepará- 
lódott kom ponensek foltjai, hanem  a zónák, pontosabban a 
zónák torzulatlansága vagy a kromatográfiás „kölcsönha
tás” miatt bekövetkező zónatorzulás is jó l látható. Ez a zó
natorzulás ind ikáció ja lehet a rendszer tú lterhelésének  
[16]. A zónatorzulás (egydim enziós) kiszorításos krom a- 
tográfiánál gyakori, de a kétdim enziós (elúciós-kiszorítá- 
sos) krom atográfiánál eddig soha sem volt m egfigyelhető.

A technika gyors fejlődése egyrészt új m ódszereket, 
m ásrészt érdekes új alkalm azásokat hoz a kétdim enziós 
rétegkrom atográfia területén is. K iszorításos krom atográ
fiánál elválasztó (ún. spacer) sávok illeszthetők az egyes 
komponensek közé. A vizsgálandó, színtelen anyagkeve
rék így fehér foltok form ájában jelenik meg az elválasztó, 
sokkomponensú keverék színes sávjai között [18]. Báthori 
alkalmazza a kétdim enziós rétegkrom atográfia egy speciá
lis változatát, am ikor két különböző anyagcsoport elvá
lasztásánál csak az egyik anyagcsoport tagja (például az 
ekdiszteroidok) „terül el” mindkét dimenzióban, a m ásik 
anyagcsoport tagjai (például flavonoidok) egy sávban m a
radnak. Lan és m unkatársai [19] az első dim enzióban tör-
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ténő kifejlesztés után szekciókra osztották a foltokat, és az 
egyes szekciókat, az azokban lévő komponensek polaritá
sától függően m ás és más m ozgófázissal vizsgálták a m á
sodik dim enzióban. A kétdim enziós rétegkrom atográfia 
újabb eredményeiről, a felhasznált és kifejlesztett m ódsze
rekről (ideértve a kétdim enziós kifejlesztést és a szeparáló- 
dott foltok/sávok kiértékelésére szolgáló m ódszereket) jó  
áttekintést nyújtanak a 2001-ben m egjelent rétegkrom a
tográfiás könyv [20], illetve a félévenként m egjelenő, ré
tegkrom atográfiás irodalm at áttekintő CAM AG (M uttenz, 
Svájc) kiadvány [21].

A két- vagy többdim enziós rétegkrom atográfia sokat 
ígérő, de egyik eddig ki nem  használt területe a M artin  és 
munkatársai [22] által oszloprendszerre alkalm azott „flip- 
flop” krom atográfia. A „flip-flop” kifejezést a szerzők a 
kifejlesztési irány hirtelen m egváltoztatásával kapcsolat
ban használták, és az oszlop által megengedett két irányt 
váltogatva alkalm azták a lépcsős elúciót, m ozgófázisként 
például heptánt, m etilén-kloridot, m etanolt és vizet hasz
náltak. A túlnyom ásos/kényszeráram lásos rétegkrom ato
gráfia [14] ennek a m ódszernek planáris m egvalósítására 
megfelelő eszköz lenne.

Köszönetnyilvánítás

Jelen munka elkészítésénél az OTKA T032185, T035054 
és ETT 039/2001 kutatási tám ogatásokat vettük igénybe.
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Ö SSZEFO G LA LÁ S

Kalász Huba -  Báthari Mária: A kétdimenziós rétegkro
matográfia
A közlemény a kétdimenziós planáris kromatográfia megfogal
mazását és alapvető ismérveit írja le. Részletezi a kétdimenziós 
rétegkromatográfia kifejlődését, és gyakorlati példát ad annak 
megvalósítására. Bemutatja az elúciós-elúciós és elúciós-kiszorí- 
tásos rétegkromatográfia egy-egy példáját is.

[Magy. Kém. Lapja, 58, 81 (2003)]

SUM M ARY

H. Kalász -  M. Báthori: Two-dimensional Thin-layer C hro
matography
The concept and the basics o f two-dimensional planar chro
matography are given. Examples of twordimensional thin-layer 
chromatography are shown, including elution-elution and elu
tion-displacement types of developments.

SjertUe.. .S jem te... SjettUe...

Enzim ek im m obilizálása n an o p ó ru so s  
szilicium -dioxiddal

Az amerikai D epartm ent o f  Energy (energiaügyi hivatal) 
alá tartozó Pacific N orthw est National Laboratory (röv: 
PNNL, Richland,W A) kutatói bejelentették, hogy vízold
ható enzimek im m obilizálását úgy érték el, hogy azokat 
szilícium-dioxidból készült nanopórusos részecskék falá
hoz kötötték. Az imm obilizálással az enzimek aktivitását 
jelentősen fokozni lehetett.

Az eredetileg környezetvédelm i célra (higany m egkö

tésére) kidolgozott nanopórusos szilícium -dioxid pórusai
nak átmérőjét a kutatók úgy m ódosították, hogy az 30 na
nom éter legyen. így olyan im m obilizált enzimeket tartal
m azó rendszereket lehet előállítani, am elyekkel bizonyos 
vegyületeket, vagy biológiai fegyverként használt anyago
kat hatástalanítani lehet, de ezek a rendszerek felhasznál
hatók az élelm iszer és italgyártásban, gyógyszerek és ipari 
vegyi anyagok biológiai előállítására is.

SP
Forrás: Chemical Week, Septem ber 25, 2000, p . 34

mkl2003. 58. ÉVFOLYAM. 3. SZÁM 85



Preisich Miklós (1918-1983) halálának 20. évfordulójára

FÁBIÁN ÉVA*

Okleveles vegyészm érnök, a kémiai tudom ányok kandidá
tusa, Eötvös Loránd-díjas, 31 éven át a M agyar K ém iku
sok E gyesü letének  fő titkára és az E urópai K ém ikusok 
E gyesü letek  Szövetségének m egalakulása óta (1970) 
egyik választott titkára volt.

Preisich M iklós 1918. május 17-én született Budapes
ten. 1936-ban a budapesti evangélikus „Fasori” gim názi
um ban érettségizett. Egyetemi tanulm ányait a M. Kir. Jó
z se f  N ádor M űszaki és G azdaságtudom ányi Egyetem  
Gépész- és Vegyészmérnöki Karán végezte, ahol 1940-ben 
vegyészm érnöki oklevelet szerzett. 1939 júliusától három 
éven át 1942 októberéig  a M űegyetem  M ezőgazdasági 
Kémiai Technológiai Intézete Talajtani Tanszéke, talajtani 
laboratórium ában dolgozott, kezdetben egyetem i hallgató 
gyakornokként, m ajd kutató m érnökként (doktoran- 
duszként), Dr. Kotzm ann (Mados) László  mellett.

Preisich M iklós a háború után (m unkaszolgálat, depor
tálás, súlyos betegségből való felépülését követően) 1946 
m ájusától két éven át kisebb vegyészeti üzem ekben vállalt 
m unkát, a dr. Bálint-féle gyárban üzem m érnöki, majd a 
K olloidchem iánál kutatási feladatokat látott el.

1948 májusától a vegyipari adm inisztratív irányításban 
tevékenykedett a N ehézvegyipari Igazgatóság Termelési 
O sztályán előadó, júniustól osztályvezető-helyettes, majd 
augusztustó l a Szervetlen Vegyipari K özpont Termelési 
O sztályvezetője, 1949. október 21-től 1951. augusztus vé
géig a N ehézipari M inisztérium Vegyipari Főosztályának 
helyettes vezetője volt.

K özben m ár augusztus 15-én m egbízást kapott a Bala
toni Kom binát** létesítm ény főm érnöki teendőinek ellá
tására és ezzel egy időben áthelyezték a Vegyim űveket 
Tervező V állalathoz (VEGYTERV). 1951-1954 között a 
V EGYTERV keretében szervezett, Tiszapalkonyára terve
zett, földgázalapú vegyipari kom binát létesítményi főm ér
nöke, m ajd 1954-1963 között a VEGYTERV főmérnöke 
volt.

Preisich M iklós 1963. július 1-jétől a Vegyipari Tröszt 
m űszaki vezérigazgató-helyettese, 1968-tól a jogutód M a
gyar Vegyipari Egyesülés elnökhelyetteseként a vegyipar 
m űszaki fejlesztésének operatív vezetését látta el, és meg
szervez te  a vegyipar terü letén  az első tröszti szintű, a 
Vegyipari Tröszt Szám ítástechnikai K özpont felállítását, 
m ajd a jogutód  M agyar Vegyipari Egyesülés M érnöki Iro
da (M AVEM I) irányítását.

Preisich M iklós főállása m ellett 1957 m árciusától a N e
hézvegyipari Kutató Intézet Kutatói Tanács tagja, 1963-tól

* Magyar Vegyészeti Múzeum, Várpalota
** A Balaton-vidék feltételezett tőzegvagyonának nehézvegyipari értékesítésére 

tervezett létesítmény, ami a feltételezett nyersanyag nem kielégítő volta (és 
egyéb politikai okok miatt) nem valósult meg (a szerk.)

mkl

a KGST Vegyipari Á llandó Bizottság Petrolkém iai M un
kabizottság m agyar delegációjának vezetője, 1970 októbe
rétől az újjászervezett Országos M űszaki Fejlesztési Bi
zottság (OM FB) tagja volt.

1975. február elejétől, nyolc éven át a Szám ítástechni
kai Fejlesztési Társulás igazgatójaként dolgozott nyugdíj
ba vonulásáig. Preisich M iklós 65 éves korában, 1983. m á
jus 19-én hunyt el Budapesten.

Preisich M iklós  pályája kezdetén a gyakorlati pH-mé- 
réssel, az elektrokém ia elméleti és ipari kérdéseivel foglal
kozott, m ajd a talajszuszpenziók ülepedési potenciálját ta
nulm ányozta. A  ta lajv izsgála tokon  át vezetett ú tja  a 
„M űtrágyagyártás” c. könyv 1951-ben való m egjelenteté
séig.

Az ötvenes évektől munkái, tanulm ányai és előadásai a 
magyar vegyipar ásványi nyersanyagai, a vegyipari gyár
tervezés, a kom binátok generáltervezésének egyes kérdé
sei, a kőolaj- és földgázbázison felépülő vegyipar komplex 
fejlesztése, nem zetközi gazdasági együttm űködés lehető
ségei és a m űszaki gazdasági feltételei a vegyipar egyes te
rületein, a petrolkém ia jövője, az olefinterm elés helyzete 
és perspektívái stb. tárgykörnek.

„A technológia m egválasztása a vegyipari gyárterve
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zésnél” és a „Vegyipari fo lyam atoknál felszabaduló hő 
hasznosításának szem pontjai” cim ű tanulm ányai a M érnö
ki Továbbképző Intézet 1953-1954. évi előadássorozatá
ban jelentek meg.

„Bevezetés az elektrokém iába” cím ű könyve először 
1942-ben, m ajd 1960-ban újabb kiadásban je len t meg. 
A  tém a újszerű feldolgozásáért és kitűnő tárgyalásm ódjá
ért nivójutalóm ban részesítették.

1975-ben a vegyipari integráció rendszertechnikai és 
technológiai problém ái című értekezésével szerezte meg a 
kém iai tudom ányok kandidátusa fokozatot és egyidejűleg 
a BM E-en a műszaki doktori cím et is elnyerte.

Preisich M iklós önálló munkái m ellett, mint a Műszaki 
K önyvkiadó Vegyipari Szerkesztőségi Tanács tagja több 
szakkönyv fordítását és szerkesztését vállalta vagy kiadá
sát kezdem ényezte, számos tanulm ány fordításában és lek
torálásában m űködött közre.

Szerkesztésében jelent m eg a Vegyészek zsebkönyve 
három kiadásban (1955, 1959, 1963), a Vegyipari term é
kek (1974), G. Hőmmel: Veszélyes anyagok I-II. kötetei 
(1977, 1980) fordításban és bővített kiadásban.

A lkotóm unkája elismerésként szám os kitüntetésben ré
szesült: Kiváló munkáért, a M unka Érdem rend arany foko
zata, a N IM  kiváló dolgozója stb.

H azánk petrolkém iai iparának fejlesztésében végzett 
tevékenységéért (amely m unka tudom ányos kérdéseit kan
didátusi értekezésében mutatta be) Eötvös Loránd-díjban 
részesült.

Preisich M iklós a magyar vegyiparnak és több társadal
mi szervezetnek vezető egyénisége volt. A  M agyar K ém i
kusok Egyesületének 1949-től volt tagja. 1950-ben a lap
szerkesztésében vállalt munkát, majd 1952-től 31 éven át, 
m egszakítás nélkül az egyesület főtitkára volt. Kiváló sze
m élyi adottságai, nagy műveltsége, széles látóköre és pá
ratlan nyelvtudása meghatározóak voltak az egyesületi élet 
fejlődésében, nemzetközi tekintélyének m egerősödésében 
és széles körű kapcsolatainak kialakításában.

A  M agyar Kémikusok Egyesülete Preisich M iklós  főtit
kársága idején lett tagja az Európai Kém ikus Egyesületek 
Szövetségének (Federation o f  European Chem ical Soci-

eties; FECS), az Európai Vegyészm érnökök Szövetségé
nek (E uropean  F ederation  o f  C hem ical Engineering; 
EFCE). A z ő  kezdem ényezésére jö tt létre 1957-ben elő
ször a kelet-eu rópai országok kém ikus egyesü le teinek  
szervezett együttm űködése és rendszeres találkozója. 
N em zetközi m unkásságának további eredm énye volt az 
E urópai K ém ikus E gyesületek  Szövetségének  (FEC S) 
m egalakulása, m elynek szervezésében, m unkabizottságá
ban a kezdetektől, 1968-tól vett részt. A FECS 1970. jú li
us 3-án Prágában megrendezett alapító közgyűlése két tit
kárságot választott, am elynek egyikét, a budapestit élete 
végéig vállalta.

Az egyesületi és a szélesebb, nem zetközi funkciói m el
lett alkotó m ódon vett részt a M TESZ különböző bizottsá
gainak és elnökségének m unkájában is.

Eredm ényes társadalm i tevékenységéért több kitünte
téssel ju talm azták: a MKE 1958-ban Than K ároly em lék
érem m el, a M TESZ 1968-ban M TESZ-díjjal, a M KE és az 
O M BK E Soproni Csoportja 1975-ben Rom w alter A lfréd 
em lékérem m el tüntette ki.

A M KE közérdekű célú kötelezettségvállalás cím en né
hai főtitkára, Preisich M iklós em lékére kam atozó szám lát 
nyitott a M H B-nál 1990 decem berében 1 m illió Ft induló 
összeggel.

K ésőbb, 1995-ben a M K E In tézőb izo ttsága, m in t a 
Preisich M iklós K özérdekű Kötelezettségvállalás A lapít
vány kuratórium a határozatot hozott két új díj alapításáról: 
egy életm űdíjról és egy tudományos díjról.
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Sjem te.. .S jeittte... SjewUe...

E rőm űvek  é s  ipari üzem ek fü stgáza ibó l kivont 
szén-d iox iddal tervezik növelni az Északi Tenger 
alatti rétegekbő l k iterm elhető  kőolaj m en n y iség ét

M érvadó becslések szerint az Északi tenger alatti norvég, 
dán és egyesült királysági szénhidrogénm ezőkből k iter
m elhető kőolaj mennyisége a jelenlegi mintegy 280 Mt/a- 
ról 2010-re kb. felére, 2020-ban kb. nyolcadára fog csök
kenni. A  term eléscsökkenés részleges m egakadályozására 
azt tervezik, hogy itt is bevezetnék a több, m int harminc 
éve világszerte elterjedten használt ún. harm adlagos ter
m elés m ódszert, amivel további sok százmillió tonna kő

olajat lehetne kinyerni. A harm adlagos term elési m ódsze
rek lényege az, hogy valam ilyen oldószert sajtolnak a ki
m erült, vagy kim erülő félben lévő olajm ező néhány kútjá
ba, am ely a kőzetekből már ki nem  term elhető olaj egy 
részét kioldja. Az így létrejött o laj-oldószer elegy kisebb 
viszkozitása következtében az olajm ezőt alkotó kőzetben 
könnyebben áram lik a mező többi kútja felé, am elyekből 
az elegyet k iterm elik, kőolajra és o ldószerre választják  
szét és a visszanyert oldószert friss oldószerrel k iegészítik  
és v isszasajtolják a mezőbe.

SP
Forrás: Greenhouse Issues, Num ber 62, Septem ber 2002
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17. Kőolaj Világkongresszus

WPC 2002 -  Rio de Janeiro

TÓTH JÓ ZSEF’

A 2002 szeptemberében tartott 17. Kőolaj Világkong
resszus (W orld Petroleum Congress -  W PC) rendezési joga 
1999. február-m árciusában kétfordulós szavazással dőlt el. 
Az első fordulóban Brazília 22, Törökország 19, Franciaor
szág 7, Irán 4 szavazatot kapott. A 2 legtöbb szavazatot el
értjelö ltre  a W PC Nemzeti Bizottságai újból szavaztak, ek
kor Brazília 28, Törökország 26 szavazatot kapott.

A W PC Nem zeti Bizottságai a világkongresszus fő té
májául a „Kőolajipar: kiválóság és felelősség a társadalom 
szo lgála tában” választották. A szakm ai program ot 4 
blokkra osztották, melyek tovább tagolódtak plenáris ülé
sekre, RFP előadásokra (R eview  and Forecast Papers), 
poszter prezentációkra és speciális szekciókra.

A kongresszuson 12 RFP előadás hangzott el olyan 
m eghívott és a szakmában már jó l ism ert előadók részéről, 
akik az olajipar specifikus területein végzett kutatásaikról, 
a jövőre vonatkozó előrejelzésekről és nem  utolsósorban 
új gondolatokról adtak számot. Ezekből az egyébként há
rom negyed órás előadásokból azt az előadást emelem ki, 
am elynek m agyar elnöke volt, D eák Gyula  személyében, 
és am ely előadás az olajipar szakem ber-utánpótlás problé
m áival és feladataival foglalkozott a BP (British Petrol) ál
tal végzett felm érések és kutatások alapján.

A  fórum okban általában 2 óra alatt átlagban 5 előadás 
hangzott el. 25 fórumból kettőnek volt magyar alelnöke, 
Bérezi István  és H latky M iklós szem élyében. A fórumel
nökségnek meghatározó szerepe van a benyújtott előadások 
elbírálásában: a 25 fórumra összesen 126 előadást fogadtak 
el (a benyújtott előadások száma ennek többszöröse volt).

A „Poster” szekcióban 133 szerző m utatta be munkáját, 
ezek általában  a fórum okhoz kapcso lódva a szerzővel 
folytatott konzultációkkal egészültek ki.

A  riói világkongresszuson először a W PC történetében a 
„W PC Excellence Award” és a „W PC Social Responsibili
ty Award” díjak kerültek kiosztásra. A W PC-től független 
zsűri választo tta  ki a 78 pályázó közül a díjazottakat. 
A technológiai fejlesztés területén a Statoil cég, a társadal
mi felelősség területén a Schlumberger cég nyerte el a díjat.

Rendkívül nagy érdeklődés kísérte az ún. OPEC-IEA 
ebéden a term elők és a fogyasztók szem szögéből elhang
zott előadásokat. Külön figyelemre méltó volt, hogy mind
két szervezet első számú vezetője a term elő és a fogyasztó 
országok közötti együttműködés fontosságát hangsúlyoz
ta. Az IEA, am ely 1974-ben éppen az OPEC akkori intéz
kedései hatásának a kivédésére jö tt létre, az utóbbi évek
ben nem  kis m értékben a W P C -nek  köszönhetően 
közeledett az OPEC-hez.

A „D ewhurst* **-előadást” a Schlum berger cég elnök

* A Kőolaj Világkongresszus újraválasztott alelnöke, a MÓL Rt. elnöki tanács
adója, Budapest

** A WPC alapítója

mkl

vezérigazgatója, Euan Baird  tartotta. Tém ája az olajipar 
technológiai fejlődése volt annak érdekében, hogy ezt az 
energ iahordozót elfogadható kö ltséggel és csökkentett 
környezetvédelm i kockázatok mellett lehessen termelni.

Új színfolt volt a kongresszuson az ún. Brazil szekció, 
am elynek keretében Brazília olajipari lehetőségeiről -  kü
lönösen a befektetési potenciálról -  szám oltak be az elő
adók.

A riói kongresszuson  3 385 reg isz trá lt kü ldö tt vett 
részt, ez a kiállítókkal, a kísérő szem élyekkel és újságírók
kal együtt 4 822 összlétszám ot eredm ényezett. L egna
gyobb létszám m al term észetesen a vendéglátó  B razília 
vett részt, 1 629 fővel, legnagyobb külföldi delegáció az 
USA-ból érkezett, 324 fő, M agyarország 20 fővel volt je 
len.

A kongresszus 10 m illió  U SD -s kö ltségvetésének  
60% -a szponzoroktól, 40% -a részvételi díjakból szárm a
zott. A költségek levonása után maradó m integy 1,5 millió 
USD összeget a Brazil N em zeti B izottság ösztöndíjakra 
fordítja, ezzel is előm ozdítva az olajipar szakem ber-után
pótlását.

A W PC nem zeti bizottságai elfogadták a W PC új alkot
mányát. Ezt követően tisztújításra is sor került, ugyanis a 
2005-ben Johannesburgban -  először az afrikai kontinen
sen -  m egrendezésre kerülő 18. Kőolaj V ilágkongresszus 
m egszervezése m ár az újonnan m egválasztott tisztségvise
lők feladata. A W PC 2002-2005. ciklusának m egválasz
tott tisztségviselői:

Elnök: Dr. E ivald  Roren (Norvégia)
Senior Vice President: Dr. Wang Tao (Kína) -  stratégia 
Alelnökök: Pedro Baridon  (Uruguay) -  m arketing 

Bob Goldman (USA) — pénzügyek 
R andy Gossen (Kanada) -  program  
Dr. Tóth J ó z s e f-  tagtoborzás 

A következőkben a 17. Kőolaj Világkongresszus vegy
ipari témájú, vagy számunkra üzenetet hordozó előadásait 
összegezzük.

ÖSSZEFOGLALÁS

Tóth J ó zse f:  WPC 2002 -  Rio de Janeiro
A szerző, a Kőolaj Világkongresszus újraválasztott alelnöke is
merteti a 2002 szeptemberében tartott rendezvény előkészítését 
és lebonyolítását.

[Magy. Kém. Lapja, 58. 88 (2003)] 

SUMMARY

J. Tóth: WPC 2002 -  Rio de Janeiro
The author, the re-elected vice president of the World Petroleum 
Congress introduces to the preparation and organization of the 
last Congress held in September 2002.
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A 17. Kőolaj Világkongresszus plenáris előadásainak üzenetei

JÁKOB KÁROLY*

A Kőolaj V ilágkongresszusok jellem zően nem a technoló
giai újdonságok fórumai, hanem elsősorban a trendeket, a 
súlypontokat, az iparág jövőjét meghatározó folyam atokat 
tekintik át. Ism ereteinket m egerősítik vagy m egcáfolják. 
A plenáris előadásokon a világ vezető szakem bereinek az 
összefoglalói, értékelései, víziói hangzanak el.

A p len áris  e lő ad á so k  szerző i, tém ái

A plenáris előadások súlyát érzékelteti a szekció elnökei
nek és előadóinak a névsora (1. táblázat).

A 17. Kőolaj Világkongresszus hét tém akört ölelt fel. 
Sokatm ondó, ha ezeket az előző világkongresszus tém akö
reivel vetjük össze (2. táblázat).

M indkét kongresszus lehetőséget adott a rendező or-

szágnak arra, hogy m egism ertesse olaj- és gáziparát (17.1., 
16.1.). A ktuálisabb tém áknak adott helyet egy finanszíro
zási kérdésekkel foglalkozó szekció (16.3.). M indkét alka
lommal tém a volt az autó- és a kőolajipar érdekazonossá
ga és érdekellentéte 17.7., 16.2.) és a földgáz növekvő 
jelentőségének értékelése (17.6., 16.5). Jelzésértékű, hogy 
különálló , új tém aként szerepeltek az elek tronikus (e)- 
kereskedelem  (17.4.) és az új évezredben az olajiparra vá
ró kihívások és feladatok (17.5.) és bár m indkét alkalom 
mal szó vo lt a társadalm i felelősség kérdésérő l (17 .3 ., 
16.4.), de a riói kongresszuson ez a téma különleges hang
súlyt kapott. Egyrészt azért, mert magának a kongresszus
nak a vezérm ondata is erre utalt: „A kőolajipar -  kiválóság  
és fe le lő sség  a társadalom szolgálatában ” („ The Petrole
um Industry -  E xcellence and Responsibility in Serving  
Society"), m ásrészt azáltal is, hogy a riói kongresszus egy

I. táblázat
A plenáris előadások elnökei, előadói

Miniszterek Brazília (F.L.S. Gounda), India (R. Naik), Norvégia (E. Steensnoes), Algéria (Ch. Khelil)

Szervezetek,
intézmények

Brazilian National Petroleum Agency, BNPA (S. de R. Barros, vezérigazgató), Brazilian Petroleum & Gas 
Institute, ONIP B (J.C. de Luca, elnök), International Gas Union, IGU (H. Urano, elnök),
OPEC (R. Lukman, elnök)

Társaságok 
vezető tiszt
ségviselői

BMW (B. Göschel, igazgatósági tag), Brazilian NDS (E. de C. Filho, elnök), ChevronTexaco (D. J. O 'Reilly, 
elnök-vezérigazgató), Gazprom (A.B. Miller, vezérigazgató), Halliburton (£>. Lesar, elnök-vezérigazgató), 
IBM-UK (E.Y. León, vezérigazgató), Norsk Hydro (E. Myklebust, elnök), PDVSA (A.R. Araque, elnök), 
Petrobras (F. Gros, vezérigazgató), Phillips Petroleum {J.C. Mihm, alelnök), Price-Waterhouse-Coopers 
(R. D. Paterson, divízióvezető), Repsol-YFP (R. Blanco, alelnök), Saudi Aramco {A. S. Jum 'ah, 
elnök-vezérigazgató), Shell Gas & Power (L. Watts, igazgató), Sonatrach (Ch. Khelil, elnök-vezérigazgató), 
TotalFinaElf (J-P. Vettier, elnök-vezérigazgató), YPF-Bolívia (FI. P. Román, elnök-vezérigazgató)

2. táblázat
A 16. és 17. Kőolaj Világkongresszus tém akörei

17. Kőolaj Világkongresszus, Rio de Janeiro 16. Kőolaj Világkongresszus, Calgary

17.1. A brazil kőolaj- és gázipar fenntartható fejlődése 16.1. Kanada kőolajipara: a tapasztalatok diverzifikációjának a 
jelentősége

17.2. A kőolajipar jövője, teljesítménye a fenntartható fejlődési 
csúcstalálkozó** tükrében
17.3. A kőolajipar üzleti tevékenységének és társadalmi 

felelősségének az egyensúlya: jó hírnév és versenyelőny biz
tosítása

16.4. A társadalmi felelősségről kialakítandó konszenzusra 
törekvés kihívásai a nemzeteken átívelő piacgazdaságban

17.4. Elektronikus kereskedelem a kőolajiparban
16.3. A kőolajipari fejlesztések finanszírozása a liberalizált 
világgazdaságban

17.5. Az olajipar kockázatai és lehetőségei az új évszázad hajnalán
17.6. Földgáz: a fenntartható jövőbe átsegítő üzem- és fűtőanyag 16.5. A.földgáz globalizációja a 21. században
17.7. A kőolaj- és az aufóipar szinergiái 16.2. A finomítói és autóipari stratégiák szintézise
' a johannesburgi csúcsra utal

* MÓL Magyar Olaj- és Gázipari Rt., Budapest
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ehhez szorosan kapcsolódó, új tém akörrel bővült. Erről 
szólt a fenntartható fejlődés szekciója (17.2.). Különös ak
tualitást adott ennek a tém ának az, hogy éppen egy héttel 
azelőtt zajlott Johannesburgban a fenntartható fejlődési 
„föld-csúcs”, am elyet Rio+10 kongresszusként is em leget
nek, mert éppen egy évtizeddel a Rio de Janeiró-i környe
zetvédelmi csúcsértekezletet követően (és fél évtizeddel a 
kiotói nem zetközi klím akonferencia után) az azóta felm e
rült akadályokat és elért eredm ényeket értékelte.

Nem  vállalkozunk a plenáris előadások széles választé
kának teljes körű bem utatására. Nemcsak terjedelm i okok
ból, de azért sem, m ert több, a plenáris előadáson is érin
tett tém áról a lapban m egjelenő m ás közlem ények  
részletesen is szólni fognak. K ét területre koncentrálunk:

-  az első részben a „brazil nap” plenáris előadásai alap
ján  [1-3] néhány számadattal kiegészítve szeretnénk 
bem utatni vendéglátóink kőolaj- és gáziparának sze
repét, helyzetét;

- a  m ásodik részben a 17. Világkongresszus vezéresz
méjéül is választott tém akört tekintjük át: a kőolaj- és 
gázipar társadalm i felelősségéről, a fenntartható fej
lődés érdekében adódó teendőiről elhangzottakkal 
foglalkozunk. N em  előadásonként, hanem  az egy
mást erősítő gondolatok csokorba foglalásával szeret
nénk érzékeltetni az elhangzottakat [4-9].

Brazília bemutatkozik

A brazil kőo la jipar dom ináns szereplője a Petrobras. 
A nemzeti olajvállalat 1953 óta élvezett (belföldi kutatás
ra, term elésre, finomításra, csővezetéki szállításra is kiter
jedő) m onopólium a 1997-ben szűnt meg. Azóta a Petro
bras stratégiájának fontos elem évé vált, hogy m indinkább 
nem zetközi vállalattá alakuljon. Termelésének m ég 94% -a 
belföldi, de fontos befektetése van Bolíviában, m ost ter
jeszkedik  A rgentínában, D él-A rnerikában és A frikában. 
Stratégiájának m ásik elem e, hogy olajvállalatból energia
vállalattá váljon.

A kőolajipar 1997. évben m egkezdett liberalizálásának 
fontos lépéseként, 2002 elején szabaddá tették a kőolajter
mékek árképzését és az im port jogát is. A liberalizálás cél
ja  a külföldi tőke vonzása, a belföldi készletfeltárás fel- 
gyorsítása és a term elés ütem ének a növelése volt. B razília 
most tapasztalja meg, hogy a kőolajterm ékek ára a világpi
aci árak függvényében fel-alá mozog.

Brazília belföldi kőolajterm elése 1980 és 1990 között 
250% -kal, a következő évtizedben 100% -kal nőtt,

3. táblázat
Brazília kó'olajmérlege

Megnevezés M. e. 1980 1990 2000

Lakosok száma millió 121,3 144,7 166,1
Áramtermelés GW 33 53 75
Hazai kőolajtermelés Mt/év 9 33 66
Kőolajimport Mt/év 45 30 21
Összes kőolajtermék-felhasználás Mt/év 52 56 83
Import kőolajfüggés % 83% 43% 25%

2000-ben 66 m illió tonna volt. A brazil gazdaság ugyanek
kor közel 85 m illió tonnát fogyasztott, ami az igények ne
gyedének az im portját jelenti (3. táblázat). 2008-ig a 2000. 
évi termelés m egkétszereződésével számolnak.

4. táblázat
A brazil szénhidrogén-term elés alakulása

Kőolaj M. e. 2000 2001

Campos-medence Mt/év 50 53
Egyéb off-shore Mt/év 2 2
Összes off-shore Mt/év 52 55
Onshore Mt/év 12 12
Összes brazil kőolajtermelés Mt/év 64 67

Földgáz M. e. 2000 2001

Campos-medence Mm3/év 5 640 5 883
Egyéb off-shore Mm3/év 2 240 2 132
Összes off-shore MrnVév 7 880 8 015
Onshore Mm3/év 5 072 5 599
Összes brazil foldgáztermelés MrnVév 12 952 13 615

A perspektivikus m ezők 1 -2, sőt 3 ezer m éter m élyen 
vannak, am elyek feltárása, kinyerése költséges, de a brazil 
szakemberek ezáltal a m ély és ulram ély kutatás-term elés 
élvonalába kerültek. A brazil kőolajterm elés több m int 
82%-a tengeri (off-shore), és közel 80% -a a kongresszust 
vendégül látó Rio de Janeiro állam területére eső Campos- 
medencéből származik. A földgázterm elésnél ezek az ará
nyok: 60% és közel 45%  (4. táblázat). A kutatás iránti ér
deklődést fékezi, hogy a hazai kőolajok  je llegze tesen  
nehéz kőolajfajták, am elyek feldolgozása többletköltség
gel jár.

Brazíliában 14 finomító m űködik, amelyből 13 a Petro
bras tulajdona, am ely a kapacitások 98% -át tartja kézben 
(5. táblázat). (Ezen túl 2 finom ítóban érdekelt Bolíviában 
és 1 finomítója van Argentínában). A  brazil energiaigények 
növekedése további finomítói kapacitások létesítését és a 
nehéz kőolajok m élyebb konverzióját, további m inőségja
vítását teszi szükségessé. A  Petrobras 2001 és 2005 között 
legalább 1 milliárd dolláros finomítói fejlesztést tervez.

Az üzem anyag-kiskereskedelem ben a Petrobras keres
kedelmi leányvállalata, a BR  a piacvezető, de részesedése 
csupán 24% -os, ami fo lytonosan csökken. A piac többi 
szereplőinek részesedése: Ipiranga 19%, Shell 12%, Esso 
és ChevronTexaco 11-11%. A liberalizálásnak Brazíliában 
is velejárójává vált az üzem anyag feketekereskedelm e. 
Az ilyen, gyakran adóelkerülésből m eggazdagodó tulajdo
nosok által m űködtetett, „fehér logójú” benzinkutak piaci 
részesedése az 1997. évi liberalizáció óta 2% -ról 25% -ra 
emelkedett, ami hátrányosan érinti a tisztességes üzem el
tetőket.

Az ország energiaszerkezete rendkívül sajátos. Az olaj 
a primer energiafelhasználás egyharm adát adja, de 36%-á- 
val a vízi energia m eghaladja ezt, és 8-10%-kal világvi
szonylatban is kiem elkedő a mezőgazdasági termékek, ne
vezetesen a cukornád energetikai célú felhasználásának a 
részesedése. Az ezt tám ogató „Pro-A lcool” projekt célja 
elsősorban az, hogy az ország (elsősorban északkeleti ré-
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Brazília kőolaj-finom ító kapacitásai
5. táblázat

Tulajdonos Hely Allam Mt/év Létesítés éve

1 Petrobras Paulina Sao Paulo 17,60 1972
2 Petrobras Mataripe Bahia 15,30 1950
3 Petrobras Duque de Caxias Rio de Janeiro 12,10 1961
4 Petrobras S.J. Campos Sao Paulo 11,30 1980
5 Petrobras+YPF* Canoas Rio Grande do Sul 9,45 1968
6 Petrobras Araucaria Parana 9,45 1977
7 Petrobras Cubatao Sao Paulo 8,50 1955
8 Petrobras Betim Minas Gerais 7,55 1968
9 Petrobras Manaus Amazonas 2,30 1956
10 Petrobras Maua Sao Paulo 2,65 1954
11 Petrobras Fortaleza Ceara 0,31 1956
12 Petrobras Sao Mateus Sao Mateus 0,19 1998
13 Petrobras Ipiranga Rio Grande do Sul 0,63 1932
14 Gp c ** +YPF Rio de Janeiro Rio de Janeiro 1,60 1954

ÖSSZES KŐOLAJ-FELDOLGOZÓ KAPACITÁS 98,93
*8 0 % Petrobras +20% YPF 

** GPC: Grupo Pexioto de Castro

szén fekvő) hatalm as kiterjedésű, kizárólag mezőgazdasá
gi m unkát kínáló területein élőket szubvencionálja. Ennek 
következtében m a a m otorbenzinek mintegy egynegyede 
tartalm az abszolút alkohol kom ponenst. V izsgálják a szója 
alapú biodízel szubvencióval tám ogatott alkalmazását is. 
A korm ány tám ogatja az erőm űvek megújuló prim er ener
giára (biomassza, szélenergia alkalm azására) való áttéré
sét. A c é l, hogy 2020-ban ezek részesedése 10%-nyi le
gyen. Egy 2002. évi törvény kiem elten tám ogatja a vízi és 
m ás alternatív  m eghajtású m ikroáram term elő  egységek 
lé tesítését. A korm ány közelm últban  indíto tt „Term o- 
elektrom os Prioritási Program ja” (PPT) azt szolgálja, hogy 
a földgáz, am elynek részesedése 2000-ben 6% volt, érje el 
a 20% -ot. Ö sztönzik a beruházásokat, a földgáz árát éven
te az állam  fogja m egállapítani és az erőművek, ha kell, 
kom penzáció t kapnak. A 27 brazil állam  közül 15-ben 
rendkívül extenzív gázelosztó hálózat építése folyik. Bra
zíliának kevés, Bolíviának je len tős gázkincse van, ezért 
rendkívül fontos a Bolívia és Brazília közötti, ma évi 17 
m illió, 2003-tól 30 millió m 3 kapacitású, 3 000 km hosszú 
gázvezeték, am ely Dél-Am erika legnagyobb infrastruktu
rális létesítm énye. A  vezeték továbbvezetése akár egy la
tin-am erikai (Argentína -  Bolívia -  Brazília -  Peru -  Vene
zuela közötti) energ iain tegráció  alapjává is válhat. 
Tervezik a földgáztávvezetékhez való szabad hozzáférés 
törvényi alapjainak a megterem tését.

Brazília úgy véli, hogy az alternatív energia és a föld
gáz elterjedésének tám ogatásával jó  példát nyújt a világ 
szám ára a fenntartható fejlődés elősegítésében.

A kőolajipar társadalmi felelőssége, a kőolajipar 
teendői a fenntartható fejlődés érdekében

A fenntartható fejlődésről, a vállalatok társadalmi felelős
ségéről elm ondottak nem újak. Úgy tűnik azonban, hogy a 
társaságok mindinkább felism erik annak szükségességét,

hogy ez a két fogalom szervesen beépüljön stratégiájukba. 
A szavak ma még sokszor hangzatosabbak, m int a tényle
ges akciók, de úgy tűnik, hogy az előretekintő társaságok 
kezdik felismerni: jövőjük kulcsa az, hogy társadalm i fele
lősséget vállaljanak és ezzel biztosítsák saját m aguk és az 
őket körülvevő társadalom  szám ára a fenntartható fejlő
dést.

Az előadások legtöbbje a „globális” társaságokról szól. 
A nnak érdekében, hogy a tém át jobban  m agunkénak érez
zük, időnként a „globális és regionális” társaság kifejezést 
használjuk.

A kihívások és változások korában élünk. M eglevő in
tézm ényeink, feltételezéseink és gyakorlataink kénytele
nek kihívásokkal szembe nézni. Érinti ez a nem zeteket, a 
gazdaság szereplőit (benne energiaiparunkat) és az egyes 
em bereket is. A kihívások egyik felgyorsítója a globalizá
ció. Az olajipar óriásai ma már globális térben, de a nem 
zeti olajvállalatok is m indinkább régióban gondolkoznak.

A globalizáció számos pozitívum m al járt: ilyenek a fel
gyorsult és a földkerekséget behálózó inform áció; a széles 
körben elérhető innováció; a teljesítm ény növekedése; em 
berek, áruk m ozgásának a liberalizációja; a tőke beáram lá
sa a korábbi fehér foltokba (1. ábra).

Globális 
irányítás 

Technológiai 
innováció

Teljesítmény 
elvüség

Liberalizáció

Tőkebefektetés

Felgyorsult
innováció

Kultúrák
konfliktusa,

bizalomvesztés

> Pénzügyi 
visszaélések

Politikai 
felfordulások

Nacionalizmus, 
elzárkózás

1. ábra. A globalizáció eredményei, következményei
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A globalizáció azonban azzal is jellem ezhető, hogy tel
jesítm ényelvű' szervezetek hatolnak be egy inhomogén vi
lágba. H iába globális az a világ, am elyben az olajipar is 
m űködik, m inden ország más és más, sőt több a különbö
zőség, m int az azonosság: fejlettségükben, igényeikben, 
érdeklődésükben, törekvéseikben, teljesítőképességükben 
és szorgalm ukban, prioritásaikban, szociálpolitikájukban, 
a javak  elosztásának az igazságosságában, a nacionaliz
mus m egnyilvánulásaiban. Egyikükben fejlett szolgáltatás 
épült ki, m ásikban az alapvető infrastruktúra sincs meg. 
M ás az adórendszer, más a beruházási politika. O lyan vi
lágban élünk, am elyben nő a különbség a szegények és 
gazdagok között, am elyben kom oly aggodalom  kíséri a 
globális felm elegedést, amelyben csökken a bizalom  a vál
lalatok iránt, és am elyben egyre szélesebb rétegek érzik 
m agukat kirekesztettnek, elidegenítettnek.

A globalizáció éppen ezért feszültséget is indukál. A fe
szültségek érthetőek, ha arra gondolunk, hogy ma legalább 
1 m illiárd em ber kénytelen napi 1 USD alatti összegből 
m egélni és a következő fél évszázadban 3 milliárddal nő a 
Föld lakossága. Eközben fokozódik a m agasabb életszín
vonal iránti igény, 2050-re a m ainak 2-3-szorosára növek
szik az energiaszükséglet, hatalmas tőkét igényel az ener
gia feltárása , előállítása és elosztása. A kihívás egyre 
súlyosabb és egyszerre gazdasági, morális és biztonsági.

A társadalm i konfliktusok a Föld számos pontján m eg
m ozdulásokat, zavargásokat eredményeznek. G lobalizáló
dik a terrorizm us. Világszerte erősödik a nemzeti retorika. 
A teljesítm énykényszer az egész világra kiható pénzügyi 
visszaéléseket válthat ki.

Világos, hogy a globális világ m ennyire inhomogén és 
alapvető problém ákkal néz szembe.

A kongresszuson elhangzottak egyik fo n to s üzenetének  
tekinthetjük azt, hogy a regionálissá, globálissá vált világ
ban m űködő  társaságoknak szem be ke ll nézn iük azzal, 
hogy a befogadó térségekben m ind szigorúbbá válnak a 
m űködésüket befolyásoló társadalm i elvárások. A regio
nális, globális társaságoknak válaszolniuk kell ezekre a k i
hívásokra úgy, hogy nem csak nyereségre, a költséghaté
konysági m utatók javítására, hanem  legalább annyira a 
stabilitásra, a társadalmi felelősségvállalásra törekszenek. 
N em csak a részvényesekre és saját m unkavállalóik elvárá
saira figyelnek, hanem  a befogadó társadalm akra is. Szoci
ális és környezeti hatásvizsgálatokra, ezeket figyelem be 
vevő „társadalm i teljesítm énym utatók” kialakítására van 
szükség.

A z előadások m ásik fo n to s üzenete az, hogy, a társadal
m i fe le lő sség  nem a globális, regionális társaságok jó té 
konykodása, hanem elemi gazdasági érdekük, fenntartható  
fe jlő d é sü k  kulcskérdése. Rövid távon lehetséges csupán 
profitban gondolkozni. Nem  lehet tartósan sikeres az a vál
lalat, am elyik azt hiszi, hogy a globalizáció vagy térségi 
terjeszkedés révén, saját elveinek rákényszerítésével ho
m ogén világot teremthet. Ellenkezőleg, a globális, regio
nális társaságoknak oda kell figyelniük az eltérő kultúrájú 
helyszínek viszonyaira. A társadalm ak nagyobb tisztessé
get, átláthatóságot és a kihívásokkal szem ben határozot
tabb elkötelezettséget várnak el. A nnak a vállalatnak van 
jövője , am ely képes lesz ehhez alkalm azkodni, tevékeny
ségét elfogadtatni, a társadalomtól hosszú távú „működési

engedélyt”, „licenszet” szerezni („maintain the licence to 
operate ”). Az iparnak nemcsak az energia előállításából, 
de társadalm i és környezeti felelősségből is jó l kell vizs
gáznia és erről m eg is kell győznie az em bereket. Érzékel
ni kell azt, hogy ha csökken az em berek bizalm a, m a bírál
nak, de a jövőben elutasíthatják az ipar közrem űködését, 
jelenlétét.

A feszültség legtöbbször abból adódik, hogy a vállala
tok a gazdasági szem pontoknak adnak prioritást, a korm á
nyok, civil szervezetek pedig inkább a társadalm i és kör
nyezeti tényezőknek. A tartósan fenntartható m űködőké
pesség feltétele az, hogy elkötelezett-e és képes-e a válla
lat hosszú távon a gazdasági, környezeti és társadalmi 
értékterem tés összhangjának a létrehozására. Ez a fenn
tartható növekedés három tartóoszlopa. A tulajdonosok 
profitjának és a kormány adóbevételének megterem tése 
mellett részt kell vállalni a helyi szellemi erőforrások to
vábbképzésében, a helyi munkaerő foglalkoztatásában, a 
hatékony m űszaki transzferben, a helyi infrastruktúra fej
lesztésében, a helyi áruk befogadásában. K atalizálni kell 
az egészségesebb, stabilabb, versenyképesebb gazdaság 
m egterem tését, az életszínvonal em elkedését. H ozzá kell 
járulni a környezetkím élő működéshez, környezetbarát 
term ékek létrehozásához, a hatékony energiaellátáshoz.

K ofi Annán, az ENSZ főtitkára a johannesburgi csúcson 
úgy fogalm azott: „Az elvárás nem az, hogy a vállalatok 
m ást tegyenek m egszokott m űködésük helyett, hanem hogy 
m egszokott m űködésük legyen más. ”

Ez a világ a vásárlók világa, am ely kritikusan figyel 
bennünket és tartós m egoldásokat vár el. A vásárlók fogal
m át itt a lehető legszélesebben kell értelmezni: „m indenki, 
aki lehetővé teszi a p rofitterem tést” . E felfogás szerint 
ugyanis nem  a vállalat a tényleges értékterem tő, hanem  a 
vásárló, aki vásárlásával lehetővé teszi az értékteremtést. 
A vásárló azonban vásárlása előtt egyre több társadalm i, 
környezeti kérdést tesz fel, és latolgat a felkínált lehetősé
gek között. V áltozik a társadalmat m egtestesítő vásárlók 
igénye a vállalatokkal szemben: a korábbi bizalm i elvet 
(„hitessék el velem ”, „trust me’j  a m egism ertetés elvárása 
(„m agyarázzák meg nekem ”, „teli m e’j  követte, m ostanra 
pedig  a te ljes transzparencia („bizonyítsák  be nekem ” , 
„show m e’j  igénye kezd érvényesülni.

Ezért a dialógus, a partnerkapcsolat az üzleti stratégia 
központi elem évé kell, hogy váljon. Partnerkapcsolatra 
kell törekedni a kormányokkal, civil és szakm ai szerveze
tekkel, a helyi közösségekkel, azok irányítóival és a piac 
többi szereplőivel egyaránt. A partnerkapcsolatot nem  sza
bad m egtervezetlenül, állandóan foldozgatva vagy titok
ban kialakítani. Az elképzeléseket m eg kell hirdetni, az ér
dekeltekkel (,,stakeholder”-ekkel) m eg kell vitatn i, 
törekedni kell nézeteik figyelembevételére. Ezt követően a 
kölcsönösen előnyösnek, fenntarthatónak és konszenzu
sosnak tartott szabályokat nyíltan m eg kell hirdetni és kö
vetkezetesen be kell tartani. A globális nagyoknak nem ki
vonulni kell valam ely feszültségektől terhelt helyszínről, 
hanem  idejében dialógust kezdeni. Azonban az is világos 
kell, hogy legyen, hogy kom prom isszum okról, kölcsönös
ségről, dialógusról, de sohasem az értékek feladásáról van 
szó. A válla la t m eg kell, hogy húzza a határvonalakat, 
hogy m elyek azok a tevékenységek és hatások, amelyek
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még éppen elfogadhatók és melyeket tart m egengedhetet
lennek. A z kézenfekvő, hogy veszteséges vállalat nem  le
het tartós szereplő, m ert tartós fejlődés nem  lehetséges, ha 
ez a közösség rovására megy, de ugyanúgy aligha lehet 
fenntartható fejlődést remélni az ezzel azonosulni nem tu
dó társadalom ban, gazdaságban, környezetben. G yakori 
dilem m át jelenthet például az, ha valam ely ország korm á
nya költségvetési meggondolásból pénzt von ki a szociális 
ellátás szférájából és a multinacionális, regionális vállalat
tól várja el ennek pótlását.

A társadalm i felelősség, a tartós fejlődés iránti készség 
kijelentése, pusztán a társaság vezetőinek elkötelezettsége 
azonban nem  elég. Ez a szem lélet a vállalat m inden egyes 
alkalm azottját át kell, hogy hassa. Hosszú, sokszor évtize
des, tudatos és hatékony program  szükséges egy így gon
dolkodó, egységes vállalati kultúra kialakításához.

A kérdés fontosságára utal, hogy ma m ár 160 m ultina
cionális vállalat csatlakozott a World Business Council for 
Sustainable Developm ent (W BCSD) szervezetéhez, amely 
közös elem zések és akciótervek kidolgozását koordinálja. 
A szervezet az alábbiak  szerin t defin iálta a vállalatok  
szociális felelősségének fogalm át: ,,A vállalati szociális  
fe le lő sség  a társaságok elkötelezettsége, hogy hozzájárul- 
ja n a n a k  a fenntartható  gazdasági fejlődéshez, együttm ű
ködve a munkavállalókkal, azok családjával, a helyi közös
ségekke l és közigazgatással, az életm inőség  ja v ítá sa  
érdekében. ”

Szükségesnek bizonyult, hogy a pénzügyi és kereske
delmi teljesítm énym utatókhoz (benchmarks) hasonlóan a 
vállalatok etikai és környezeti kockázatát, társadalmi telje- 
sitm ényét és felelősségét szám szerűsíteni lehessen. Egy 
„Globális Felelősségi K ezdem ényezés” (G lobal R esponsi
b ility  In itia tive)  e lnevezésű  p ro jek t olyan nem zetközi 
szabvány kidolgozását tűzte ki célul, am ely a „Vállalati 
Társadalm i Felelősség” (Corporate Social Responsibility, 
CSR) m érésére alkalm as m utatószám okat, „fenntartható
sági i n d e x 's  két (sustainability indices) definiál.

Összefoglalva, a globális, regionális társaságoknak ki
zárólag társadalm i felelősségre alapozott stratégiával van 
esélyük a fenntartható fejlődésre. O lyan stratégiára van 
szükség, am ely képes m egszerezni a „m űködési enge
délyt” a befogadó társadalmaktól. A fenntartható fejlődést 
biztosító és társadalm i felelősséget viselő vállalatirányítás
ra (sustainable enterprise m anagem ent — corporate social 
responsibility) van szükség. M eg kell terem teni a gazdasá
gi, társadalm i, környezeti felelősség összhangját, olyan 
párbeszédre van szükség, amely el is hiteti a társadalom  
iránti elkötelezettséget és élvezi a befogadó közeg bizal
mát. Ehhez dialógusra, partnerkapcsolatokra, átláthatóság
ra kell törekedni. Á t kell formálni azt a szemléletet, hogy a 
nyereségesség és a társadalm i felelősség ellentm ondó té
nyezők. M egterem thető az összhang ezek között. Az olaj- 
vállalatoknak tanulniuk kell egym ástól és a befogadó tár
sadalm aktól.
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ÖSSZEFOGLALÁS

Jakob Károly: A 17. Kőolaj Világkongresszus plenáris előadá
sainak üzenetei
A plenáris előadások általános áttekintését követően, az első rész 
Brazília kőolaj- és gáziparát mutatja be. A tengeri kőolajkutató, 
-termelő tevékenysége jelentős, de gázkészletei elenyészőek, 
ezért fontos a Bolíviából jövő gázvezeték. Kőolaj-finomítási ka
pacitását tovább kell bővítenie és fejlesztenie. A megújuló erő
források használatának magas aránya az ország elkötelezettségét 
mutatja a fenntartható fejlődés iránt.
A második rész az energiaipar legnagyobb új kihívásával foglal
kozik. A globalizáció során teljesítményelvű szervezetek hatol
nak be egy inhomogén világba. A globalizáció ugyanakkor fe
szültséget is indukál. A civil társadalom változáson megy át, a 
gazdaság szereplőitől nagyobb méltányosságot, átláthatóságot és 
társadalmi elkötelezettséget vár el. Akik figyelmen kívül hagyják 
ezt, tartósan nem folytathatják tevékenységüket: a vállalatok a 
társadalmaktól „működési engedélyt” kell, hogy szerezzenek. 
A fenntartható fejlődés iránti elkötelezettség a gazdasági növeke
dés, a környezeti kiegyensúlyozottság és társadalmi haladás 
egyensúlyát követeli meg. A társaságok a nyereségességet és a 
társadalmi felelősséget nem tekinthetik egymás ellen ható ténye
zőknek, az utóbbi is üzleti tevékenységük lényegévé kell, hogy 
váljon. Ez nyilt párbeszédet, a befogadó társadalom minden érde
keltjével kialakított kölcsönös partnerséget, gazdasági, szociális 
és környezeti értékteremtést követel meg. Pénzügyi teljesítmény
mutatókhoz hasonló mérőszámok szükségesek a környezeti és 
társadalmi elkötelezettség számszerűsítésére.

[Magy.Kém.Lapja, 58, 89 (2003)]

SUMM ARY

K. Jakob'. Message of the Plenary Lectures of the 17th World 
Petroleum Congress
After a general summary of the plenary lectures, the first part 
introduces Brazil’s petroleum industry. Brazil has strong off
shore oil exploration and production activity, but has only mod
est gas reserves. Gas pipeline from Bolivia is a vital asset. Refin
ing capacity should be further developed and extended. The high

* 17lh World Petroleum Congress, Rio 2002 (A kongresszus kiadványa)
** World Petroleum (A World Petroleum kongresszusi különszáma, First Maga

zine)
*** 17. World Petroleum Congress, Rio de Janeiro (2002), a plenáris előadások le
nyomatai
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participation in renewable resources demonstrates its commit
ment to sustainable development.
In the second part the new challenge of change facing the energy 
industry is discussed. Globalisation while expanding in an inho
mogeneous world is bringing excellence and efficiency in every 
part of the world, but induces frustrations as well. There is a shift 
in civil society, they are looking for greater respect, transparency 
and a greater contribution to sustainable economic development. 
Those that ignore this will not be allowed to operate: businesses 
need „a license to operate”, a public acceptance of their opera

tions. A commitment to sustainable development is based on 
three balanced pillars: economic growth, ecological balance and 
social progress. The industry should not see social responsibility 
and profitability as adversaries, social responsibility need to be 
part of the core values and principles. These require an open dia
logue and collective partnership with all the relevant stakehold
ers within the local society to add economic, environmental and 
social values to the local community. Benchmark-like indices are 
developed to assess environmental and social contribution.

A kőolaj-finomítás hosszú távú víziója

BARTHA LÁSZLÓ*

A fejlődést meghatározó tényezők

A három évenként sorra kerülő Kőolaj Világkongresszusok 
egyik lényeges feladata a kőolaj kiterm elésére és feldolgo
zására vonatkozó jövőkép megvilágítása. Ezt a 2002 szep
temberében Rio de Janeiró-ban tartott kongresszus is m eg
tette és vázolta az iparág következő néhány évtizedben 
fenntartható fejlődésének fő irányait, valam int az eddigi 
kutatási eredm ényekből következő m egoldandó feladato
kat. A kőolaj-feldolgozás jövőjét csak a világ várható ener
giaigénye és az olaj-, illetve gázkészletek összehasonlítása 
alapján lehet m érlegelni [1]. A föld népességének becsült 
szaporodása és az ipari fejlődés trendje alapján a követke
ző két évtizedben m ég átlagosan mintegy 2% /év arányú, 
tehát lényeges energiaigény-növekedés várható (7. ábra). 
Az ekvivalens kőolaj (m illiárd t/év) egyenértékben k ifeje
zett energiaigény több m int 60 százalékának fedezésére 
továbbra is a szénhidrogéneket fogják felhasználni. F el
használási arányuk azonban fokozatosan a nagyobb kész
letekben rendelkezésre álló földgáz irányába fog eltolódni. 
A legnagyobb növekedési ráta (4,0% /év) a megújuló ener
g iahordozók fe lhasználásában  várható , de részarányuk  
várhatóan 2020-ra sem haladja meg a 3-5%-ot.

A  kőolaj-feldolgozás átlagosan 1,9%/év sebességgel a 
jelenlegi évi 3,5 m illiárd tonnáról megközelítően 5,5 m il
liárd tonnára fog növekedni és felhasználása a 2. ábra  sze
rinti arányokban várható. Átlagosnál nagyobb növekedési 
ütem a m otorhajtóanyagok és a petrolkém iai term ékek ese
tében becsülhető, amiből arra lehet következtetni, hogy a 
következő két évtizedben is döntően az olajipar fogja ki
elégíteni e két húzó iparág igényeit.

A kőolaj-felhasználás növekedése elsősorban a je len 
leg m ég elm aradottnak tekinthető, de m ár erősen fejlődő, 
sűrűn lakott ázsiai és latin-am erikai országokban követke
zik be, ahol az 1 000 főre ju tó  gépkocsik száma 2015-ig 
10-ről kb. 100-ra fog növekedni. így a nagy finom ítói fej-

* Veszprémi Egyetem, Ásványolaj és Széntechnológiai Tanszék, Veszprém

m k l

10 t

20 Y '

1 6 -

1 4

12

Éves növekedés 2000 cs 2020 között:

I  Megújuló, + 4%

'  1 Vízi, + 1,8%

®  Nukleáris, + 0,0%

^  Szén, + 1,7%

®  Földgáz, + 2,7%

Kőolaj,+ 1,9% *
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1 3 ,7

2020 év

1. ábra. A világ energiaigényének várható alakulása

lesztések is e térségekben fognak bekövetkezni. A vázolt 
fejlődés fenntarthatósága szem pontjából lényeges, hogy 
lesz-e mindehhez elegendő kiterm elhető kőolaj. Az eddigi 
ism eretek alapján a kiterm elhető, valam int a bizonyított 
kőolaj- és gázkészletek az elm últ 30 évben megközelítően 
70%-kal növekedtek [2]. A 2000-re vonatkozó számítások 
alapján a jelenlegi fogyasztási arányok mellett az em beri
ség számára még 70-120 évig biztosítható a szénhidrogén
ellátás (3. ábra). Ezek a szám ok az újonnan feltárt készle
tek figyelembe vételével évről évre növekednek. K ülönö
sen a tengeri kutatások utóbbi két évtizedben elért sikerei 
és a technikai fejlesztések eredm ényeképpen kitermelhető 
kőolaj részarányának növekedése miatt a készletek föld
rajzi megoszlása is m egváltozott. Várható, hogy a jövőben
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Éves növekedés 2000 és 2020 közö tt:

ti Közlekedés, + 2,5%
|j  Petrolkémia, + 2,5%
■ Nem energetikai alkalmazás, + 2,0% 
1-| Fűtőolaj, + 1,2%
M Erőművek, + 0,8%
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2. ábra. A kőolaj-felhasználás területenkénti változása

is előfordul, hogy egyes korábban kőolajat im portáló or
szágok önellátó  vagy exportáló  országokká válnak. 
Az olajkészletek főleg nem a felhasználó országok terüle
tén találhatók, ezért az olajkészletekért vívott politikai és 
katonai küzdelem  m inden bizonnyal folytatódni fog.

3. ábra. A Föld kőolaj- és földgázkészletei

A fejlett ipari országok m ultinacionális olajvállalatai 
technológiai és gazdasági fölényük fenntartásával igyekez
nek m egfelelő piaci versenypozíció t elérni. K öltségeik  
csökkentése céljából cégegyesítésekkel, a K+F tevékeny
ség m egosztásával, a kevésbé gazdaságos tevékenységek 
kiszervezésével, a logisztikai és termelési munkamegosztás

előnyeinek kihasználásával, hatékonyabb vállalatirányítási 
rendszer bevezetésével kívánják versenyképességüket nö
velni. Erre azért is szükségük van, mert a kőolaj-feldolgo
zás nyereségessége a növekvő járulékos költségek m iatt 
évek óta csökkenő tendenciájú. Ilyen járulékos költségeket 
igényel az évről évre szigorodó környezetvédelmi szabá
lyozás, amely a kutatástól a term ékek felhasználásáig a kő
olajjal kapcsolatos valamennyi tevékenységet érinti.

A  kőolaj-finom ítás szem pontjából legnagyobb hatá
súak az üvegházhatást okozó gázok em issziójának csök
kentését biztosító új üzem anyag-előírások, am elyek világ
szerte sürgős cselekvési program ok (USA, Clean A ir Act, 
EU Autó Oil I és II, valam int biohajtóanyagok program ) 
indítását váltották ki. Ezek eredm ényeként a káros anya
gok em issziójának szén-dioxidon kívüli része m ind a ben
zin-, m ind pedig a dízelüzem ű gépjárm űvek esetében je 
lentős m értékben fog csökkenni (4. ábra) [3]. E célok 
eléréséhez összehangolva a m otorkonstrukciók várható 
fejlesztéseivel elsősorban az üzem anyagok m inőségét kell 
javítani. így pl. az EU -előírások szerint 2005-re 50 ppm , 
2009-re pedig 10 ppm  alá kell csökkenteni mind a benzin, 
m ind pedig a dízelgázolajok kéntartalm át, de je len tősek  
egy-egy term éktípusnál az arom ás- és olefintartalom , vala
m int a sűrűség és végforráspont csökkentésére vonatkozó 
határérték-változások is. 2003. január 1-jétől az új építésű 
300 MW  feletti erőm űvi kazánokban csak 0,25%  alatti 
kéntartalmú fűtőolajok égethetők el [4]. Az új nagy telje
sítményszintű m otorolajok (ILSAC GF-4) adalékolását is 
úgy kell a jövőben m egoldani, hogy a katalizátorokat káro
sító kom ponensek m ennyiségét m inim álisra kell csökken
teni. így a tervezett új nem zetközi előírások szerint az ed 
digi szulfáthamu- és cinktartalom  korlátozások m ellett a 
megengedett foszfortartalm at is 0,1% -ról 0,05% -ra csök
kentik [5].

Az eddigieken kívül m egjelentek a klasszikus kőolaj-

•/,
120 -

-----О----- C02 ___ □___ NOx
_  . -f _ . Dízel részecske ~~ - , -  VOC
-----д -----S02 . .  . о  - - - Benzol

4. ábra. Az „Autó Oil I-II.” programok hatása 
a károsanyag-emisszió nagyságára
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A lte rn a tív  alkilezési e ljá ráso k
1. táblázat

Eljárás kifejlesztője/licenszadó Katalizátor Eljárás
Kapacitás,

kg/nap
Catalytica b f 3/a i2o 3 recirkulációs reaktor regenerálással 780
Chemical Research and Licensing SbF5-savval mosott S i02 hordozón szuszpenzió 1 110
Haldor Topsue CF3S 03H porózus szilikagélen fixágyas, savregenerálással 55
UOP zeolit riser-reaktor, hidrogénező regenerálás nem ismert
Lurgi Öl-Gas Chemie zeolit recirkulációs, hidrokrakk regenerálás nem ismert

feldolgozás term ékeinek versenytársai, mint pl. az alterna
tív m otorhajtóanyagok, m elyek közül a metanol és a hidro
gén kétségtelen környezetvédelm i előnyeik miatt fokozato
san egyre nagyobb szerepet kapnak az energiatermelésben. 
Érdekes, hogy az e területen folyó kutatások, fejlesztések 
legfőbb anyagi tám ogatói az autógyártók mellett a nagy 
olajvállalatok, m elyek tőkeerejük és terjesztő hálózatuk bir
tokában a legnagyobb eséllyel vesznek részt az olajkorszak 
utáni élet alakításában.

A finom ítói iparág  h o ssz ú  távú p rioritásai

A gazdasági, környezetvédelm i és műszaki követelm ények 
szorításában m űködő kőolaj-feldolgozó vállalatok átszer
vezési, kutatási és fejlesztési törekvéseiket a következő fő 
irányokban határozták m eg [6]:

a) növelni kell a finom ítói hidrogénező kapacitást, töre
kedve a tisztább és jobb  minőségű üzemanyagok, fűtőola
jo k  és kenőanyagok előállítására úgy, hogy em iatt az ösz- 
szes C 0 2 em isszió lényegesen ne növekedjen;

b) javítani kell a m aradékfeldolgozások hatékonyságát, 
törekedve a környezetre veszélyes anyagok (nehézfémek, 
kén-, nitrogén-, oxigéntartalm ú vegyületek) m ind te lje
sebb eltávolítására;

c) csökkenteni kell az üvegházhatást és ózonképződést 
okozó gázok m enny iségét, m ind a finom ítói m űködés, 
m ind pedig a végterm ékek felhasználása során. Ehhez új 
m ódszerekkel felveendők a finomítói emissziós m érlegek 
a C 0 2, N O x, és SOx gázokra vonatkozóan;

d) fokozni kell a fajlagos anyag- és energiafelhasználás 
csökkentésére irányuló erőfeszítéseket, ehhez új technoló
giák és végterm ékek, valam int új katalizátorok, és folya
m atirányítási m ódszerek bevezetése szükséges;

e) m eg kell felelni a nagyobb üzem anyag-fogyasztás és 
a dízelgázolajok részarányának növekedéséből adódó biz
tonságos ellátás követelm ényeinek;

f) széles körű együttműködésen alapuló kutató-fejlesztő 
tevékenységet kell végezni, vagy támogatni az új alternatív 
üzemanyagok gyártási, és az új konstrukciójú motorokban 
történő felhasználási technológiáinak megvalósítását;

g) folyam atosan erősíteni kell a finomítói és petrolké
miai technológiák integrációját, az iparág jövedelem ter
melő képességének fenntartása, illetve növelése céljából.

* Fluid Katalitikus Krakkolás

A m űszaki fe jle sz té s  fő irányai

Az előbbi prioritásoknak m egfelelő fejlődést csak m egfe
lelő műszaki újdonságok bevezetésével lehet elérni. Ezek 
egy része már túljutott a laboratórium i kísérletek szintjén 
és az eddigi eredm ényeik optim izm usra adnak okot.

Új eljárások

Szám os új eljárást ism ertettek, m elyek nagy lépést je len t
hetnek a jövő felé vezető úton. Ilyeneknek tekinthetők pl. 
az eddigi kénsavas, valam in t H F-alkilezés felváltására 
irányuló  heterogén  ka ta litik u s eljárások , m elyek m ár 
félüzem i kísérleti stádium ban vannak. Az 1. táblázatban  
ism ertetett, különböző katalizátorokra kidolgozott eljárá
sok közül különösen figyelem rem éltó az UOP „riser” re
aktor (5. ábra) és zeolitkatalizátor alkalm azásán alapuló 
eljárása, m elynél a katalizátor felületén képződő polim er 
m ellékterm ékeket az FC C *-technológiáknál szokásos re
generáló  egységben tá v o lítják  el [7]. Egy ugyancsak 
zeolitkatalizátort, de m ás érintkeztetési módot (6. ábra) 
alkalm azó eljárást fejlesztettek ki a Lurgi Öl-Gas Chem ie 
kutatói [8], akiknek a folyékony izobutánban szuszpen- 
dált finom szem csés katalizátorral tányéros oszlopreak
torban végzett alkilezéssel és a hidrokrakk elven működő 
regenerátorral m ár szám os, a nagyüzem i m egvalósításhoz 
szükséges nehézséget sikerült kiküszöbölniük.

5. ábra. A UOP új alkilező eljárása

A Phillips Petroleum Co. [9] olyan kíméletes katalitikus 
hidrogénezésen alapuló benzin kénm entesítő eljárást fej
lesztett ki, amellyel a kéntartalom  1 200 ppm-ről 10 ppm 
alá csökkenthető, m iközben  az o lefin tartalom nak csak 
3-20% -át telítik. Az S-Zorb eljárásnál (7. ábra) 15-40 bar 
nyomáson és 370-410 °C hőm érsékleten adszorbenssel ke-

mkl96 2003. 58. ÉVFOLYAM. 3. SZÁM



vert fluid ágyban m ozgato tt katalizátort alkalm aznak. 
Az adszorber a hidrogénezést követően azonnal megköti a 
ként, ami a regenerálás során eltávolítható. Az eljárás kü
lönleges előnye, hogy kicsi a fajlagos h id rogénfel
használása és m ivel a szénhidrogéneket nem alakítja át, így 
jelentéktelen oktánszám veszteséget (0,2-1,5 közötti) okoz.

T e n n é k

7. ábra. S-Zorb eljárás reaktor-regeneráló blokkja

F. Fuder és m unkatársai [10] az aromás vegyületek jö 
vőbeni feleslegének hidrogénné történő átalakítására dol
goztak ki többlépcsős katalitikus gőzreformáláson alapuló 
eljárást (8. ábra). Első lépésben az aromás vegyületeket 40 
bar nyomáson és 400 °C hőm érsékleten katalitikus hidro- 
génezéssel, túlnyom órészt C3-C4 szénatom szám ú paraffi
nokat tartalmazó szénhidrogéneleggyé konvertálják, majd 
ezt a gázelegyet 40 bar nyom áson és 500 °C hőm érsékle
ten, azaz szuperkritikus állapotban vízgőzzel egy palládi
um  m em bránreak torban  N i-kata lizáto ron  reform álják. 
A  80 pm  vastagságú Pd-bevonatú szűrőn (9. ábra) elvá
lasztott tiszta hidrogént üzem anyagcellás áram fejlesztők
ben közvetlenül fel lehet használni, a lefújt gázok pedig fű
tőgázként hasznosíthatók. Az előnyösen kis m éretben is 
működő, komplett gázkezelő rendszert nem igénylő és a 
term elt gáznak csak 10-15%-os recirkulációjával m űködő 
eljárás előnyeit a viszonylag nagy m ennyiségű palládium  
felhasználása egyelőre m ég felem észti, de későbbi alkal
m azásának nagy a valószínűsége.

9. ábra. A H2 elválasztására alkalmas membrán szerkezete 
(A Pd-bevonatot a kerámiarészecskék felületére 

PVD eljárással viszik fel.)

Fűtőanyagok : Előkezelés Vízgőzös reformálás Véggáz elválasztás

V ÍZ

8. ábra. A katalitikus vízgőzös reformálás folyamatvázlata
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Technológia- és módszerfejlesztések

A kitűzött célok jövőbeni m egvalósításához számos eddigi 
eljárást és m ódszert továbbfejlesztettek, m elyek máris le
hetőségeket kinálnak a felhasználóknak. Közülük is külö
nösen eredm ényesnek tűnnek  a katalizátorfejlesztések , 
m elyek je len leg i fő feladatai a hidrogénező, ille tve 
hidrokrakkeljárásokhoz kapcsolódnak. Több közlem ény
ben számoltak be az ultra kis kéntartalmú (ULSD) dízel
gázolajok hidrogénező eljárásairól, m elyeket az új és haté
konyabb, a szennyezésekre kevésbé érzékeny hidrogénező 
katalizátorok [11, 12, 13] alkalm azásával értek el.

Továbbra is javíthatónak tűnik az FCC eljárás, m elynek 
zeolitalapú katalizátorát különböző adalékokkal teszik el- 
lenállóbbá a desztillációs maradékokban levő fém ekre [14, 
15]. Részben az űj katalizátorokkal, részben kisebb tech
nológiai m ódosításokkal növelni lehet az alapanyagba ke
verhető nehéz szénhidrogének arányát [16, 17]. Platinatar
talm ú kata lizá to ron  történő átvezetéssel csökkentik  az 
FCC regenerátor gázában levő NOx koncentrációt, m ely
nek nitrogénné alakítását vízgőz és am mónia adagolásával 
segítik elő [18, 19].

Jelentős részeredm ényeket értek el a nehéz m aradékok 
hidrokrakkolásának területén is, ahol sikerült növelni a ter
m ékek stabilitását, és az átalakulás konverzióját [20, 21, 
22].

Sikerült nagyobb kéntartalm at tűrő és a benzinek  
hidroizom erizálására alkalm as zeolitkatalizátorokat kifej
leszteni, m elyekkel szükség esetén az arom ástartalom  is 
csökkenthető [23].

Új szervezési és technológiai m ódszerek is segíthetik a 
gazdasági célok m egvalósítását. így  a gyakorlatban elért 
eredm ények igazolták a kőolaj-finom ító és petrolkém iai 
üzem ek [24] szám ítógépes modellel összekapcsolt, vagy 
egym ástól közel levő kőolaj-finom ítók [25] integrációjá
nak flexibilitást és nyereséget növelő hatását.

U gyancsak a nyereségesség növelését érték el az ener
giaintegráció, a különböző technológiák kom binációinak 
és az energiaintenzitási m utatók következetes és átfogó al
kalmazásával [26, 27].
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ÖSSZEFOGLALÁS

Bartha László: A kőolaj-finomítás hosszú távú víziója
A kőolaj-feldolgozó ipar a következő évtizedekben is meghatáro-
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zó szerepet kíván játszani a világ közlekedési ágazatának hajtó
anyagokkal, kenőanyagokkal történő ellátásában. Új technológi
ai megoldások bevezetésével mind a gyártási eljárásait, mind 
pedig motorhajtóanyagait a fajlagos CO, és egyéb károsanyag- 

emisszió fokozatos csökkenése céljából fogja továbbfejleszteni. 
Átszervezésekkel és új irányítási módszerek bevezetésével fo
kozni fogja a finomítói és petrolkémiai profil integrációját és ez
zel az együttes jövedelemteremtő képességet. Eközben az alter
natív hajtóanyagok kifejlesztésében való részvétellel fokozatosan 
felkészül a csökkenő olajkészletek miatt szükséges profilbővítés
re.

[Magy. Kém. Lapja, 58, 94 (2003)]

SUMM ARY

L. Bartha: Long-term Vision of the Oil Refining
Crude oil refining will play a dominant role in the long-term sup
ply of motor fuels, lubricants and petrochemical raw materials for 
many years to come. The refinery processes and products will be 
improved by new technologies resulting in significant reduction 
of harmful pollutants and C 0 2 emissions. The integration with 
the petrochemical plants and therefore the profitability will be 
improved by reorganization of the company structures and by 
some new management methods. In the meantime due to the 
decreasing crude oil reserves the petroleum industry is working 
hard for widening its profile.

A kőolaj-finomítás és a társadalom

W ILD E GYÖRGY*

B ev ezetés

Az o lajszakm a társadalm i elism ertsége nem jó . E nnek 
egyik oka az em berek nagyiparral szembeni ellenérzése. 
Az olajipar pedig valószinűleg a „legnagyobb ipar” abban 
az értelem ben, hogy évi 3,5 m illiárd tonna (!) kőolajat dol
goz fel tennékké (üzem anyag, kenőanyag, vegyipari alap
anyag, bitum en stb.). Figyelem be kell(ene) azonban venni, 
hogy ez nem  öncélú. N agyon találó az a régebbi m ondás, 
hogy „az olajipar nem  azért van, m ert szeretik, hanem  
azért, m ert szükség van rá” .

Egy m ásik ok az, hogy az olajipart (mint általában a 
vegyipart) a környezetet ért/érő károkért teszik felelőssé. 
Ez legalábbis részben igaz, főleg ami a múltat illeti (pl. a 
múlt század végéig használt ólmozott benzinekből eredő 
ólomkibocsátás). U gyanakkor olyan esetekben is az olaj 
ju t m indenki eszébe, m ikor ez csak részben indokolt. 
Az eget elsötétítő  teherautó  füstjét nem a rossz gázolaj 
okozza, hanem , hogy a m otor nincs rendben tartva. 
A csúcsforgalom ban fuldoklóknak is a „benzingőz”, átté
telesen az olajipar ju t eszükbe, nem az, hogy vajon a dugó
ban álló járm űvek hány százaléka van közlekedésre alkal
m atlan állapotban , vagy  hogy m iként is van ennek a 
városnak a közlekedése megszervezve.

A z o la jipar vélhetően  legantipatikusabb vonása az, 
am iről végképp nem  tehet, az üzem anyagok magas ára. 
Nem  lehet eleget hangsúlyozni, hogy egy liter ásványolaj 
olcsóbb, m in t egy liter ásványvíz. Az olajból készített 
üzem anyag azért drága, m ert hatalm as adót vetnek ki rá. 
Az adóm érték országonként eltérő, de Európában je llem 
zően a teljes vételár 60-70%-a. (M agyarországon az adó 
megfelel az EU átlagának; kár, hogy az átlagfizetésekkel 
még nem  ez a he lyze t...).

A lakosság (és a korm ányok) szemében az olajipar pén
zeszsák. A valóság viszont az, hogy az olajipar tőkem egté
rülése rossz, sokkal rosszabb, m int a divatos „high-tech”-

* Magyar Ásványolaj Szövetség, Budapest

éké. A  tőke tehát nem  ide fog áram lani, és főleg nem olyan 
m értékben, m int kellene. Ebből a kívülálló semmit sem lát, 
pedig az egész szakmai fejlődést veszélyezteti.

A világ több országában az olajcégek igen éles konku
renciaharcban állnak egym ással. A  forgalm azott term ék 
(pl. benzin) m inőségét szigorú előírások (többnyire szab
ványok) írják elő, sok m ozgásteret nem hagyva a cégek
nek. Ennek következm énye az alacsony kereskedelmi ár
rés.

Végül valószínűleg az is lényeges, bár M agyarországot 
nem érintő szempont, hogy az olaj zöm ét nem ott term elik 
ki, ahol felhasználják. Ez sok ország lakosságában kelthe
ti azt az érzést, hogy az ő term észeti kincsüket elviszik.

Be kell azonban vallani, hogy az olajiparról kialakult 
kedvezőtlen társadalm i kép létrejöttének egyik oka, hogy 
az utóbbi időkig erre a kérdésre a szakma sem helyezett 
súlyt.

M ai felhasználás m ellett az ism ert olajkészletek m int
egy száz évre elegendőek. K érdés, hogy lesz-e akkor m ég 
olajipar. (Szellem esen jegyezte m eg egy előadó a korábbi 
Kőolaj V ilágkonferencián, hogy a kőkorszak sem azért ért 
véget, mert elfogyott a kő.) M ost úgy tűnik, hogy -  az olaj 
rovására -  erős növekedésnek fog indulni a földgáz fel- 
használása.

Ez igaz lesz az üzem anyagokra is, ha megtalálják (és 
előbb-utóbb biztosan m eg fogják találni!) azt a gazdaságos 
tartály-előállítást, am iben a nagynyom ású vagy cseppfo
lyósított földgáz az autóban tárolható. Persze, ha m egtalál
ják , akkor is évtizedekig el fog tartani a mai egym illiárd 
gépkocsi lecserélése. N agyon valószínű, hogy a tőke már 
m egkezdődött koncentrálódása, felvásárlások és egyesülé
sek révén, tovább folytatódik -  ami azt is jelenti, hogy vál
lalatok fognak eltűnni.

Az o la jvállalatok  a la k o ssá g  szem éb en

A torontói székhelyű E nviron ics In ternational elnöke, 
D oug M iller [1] egy 25 országban, 25 000 m egkérdezett
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részvételével elvégzett felmérésről tájékoztatott, melynek 
célja az o la jvállalatokró l kialakult lakossági vélem ény 
vizsgálata volt. Ennek négy fő m egállapítása a következő 
volt:

1. azok a vállalatok, m elyek elhanyagolják a társadalmi 
felelősséget, piaci részesedésüket kockáztatják (a fejlett 
országok lakossága bojkottálja az ilyen cégeket, míg a fej
lődőkben inkább csak kritizálják őket);

2. a társadalmi felelősség ma jelentősebb szerepet tölt 
be a vállalat elism erésében, m int a cég term ékeinek m inő
ségéről kialakult kép, különösen a gazdag országokban;

3. a vélem ényform álók azt jelzik, hogy a vásárlók cé
gekkel szembeni társadalm i elvárásai nőni fognak („véle
m ényform álóknak” a tanulm ány a lakosság azon 13-15 
százalékát tekinti, akik legnagyobb hatással vannak honfi
társaik vélem ényének kialakításában);

4. a lakossági elvárások Eszak-Am erikában a legm aga
sabbak, közepesek Európában és Dél-Amerikában, a fel
mérés szerint nincs kom oly elvárás Oroszországban, Indi
ában és Nigériában.

A vállalat fe le lő ssé g e

M it tegyen az, aki talpon akar maradni? Erre a kérdésre ke
reste a válasz Lew Watts [2], a Shell egyik vezetője, aki hét 
elvet nevezett meg, m int a fenntartható növekedés -  fenn
tartható vállalat kritérium ait. Ezek szerinte a következők:

1. Termelj nagy hasznot! Ez m agától értetődőnek tűn
het, de ha valaki nem tud m egfelelő profitot term elni, hiá
ba tesz más céloknak eleget, ham arosan gondjai lesznek.

2. B iztosíts értéket a fogyasztódnak! Ebben az értelem 
ben fogyasztónak  tek in tendő  bárki, aki lehetővé teszi, 
hogy profitot term eljünk. A fogyasztó az értéktermelés és 
a fennm aradás forrása.

3. Védd a környezetet! A fenntartható fejlődéshez fenn
tartható környezet kell. A XX. század környezetrom bolá
sában az energiaszektor legalábbis részben felelős. A fo
gyasztó elvárja tőlünk ennek m érséklését, és a korszerű 
technika, valam int a nagy profit lehetővé teszi számunkra, 
hogy m eg is tegyük.

4. Kezeld a forrásokat minél hatékonyabban! A term é
szeti fo rrások  (energia, föld, víz) hatékony használata 
csökkenti költségeinket, és egyben ennek m egtétele erköl
csi kötelezettségünk a jövő  generációkkal szemben. N é
hány olajtársaság (így a Shell is) ennél tovább megy, és 
nagy összegeket fektet a megújuló energiák kutatásába.

5. Becsüld meg az em bereket és gondoskodj biztonsá
gukról! Az emberek, a hum án erőforrások tiszteletben tar
tása és önm egvalósításuk elősegítése kulcskérdés. A Shell 
értékeli a személyi és társadalmi különbségeket, és előse
gíti m indenki számára, hogy képességeit minél jobban ki
bontakoztassa. V iszonzásképpen azonban elvárja, hogy al
kalm azottai tiszteljék a vállalat üzleti elveit. A biztonság 
kérdésében nem köthető kom prom isszum . A Shellnél m in
den alkalm azott számára m egengedett, hogy felfüggessze 
a munkát, ha úgy érzi, potenciálisan veszélyes helyzetbe 
kerülne, és ez az elv élvezi a vállalaton belül a legmaga
sabb prioritást.

mkl

6. Biztosíts előnyöket a helyi lakosságnak! A vállalat 
tevékenysége legyen előnyös az ott élőknek is. De nem 
elég, ha iskolát, kórházat, utat építenek, olyan szemléletet 
kell kialakítani, hogy azokat fenntartsák az olajcég távozá
sa után is.

7. Tarts kapcsolatot az érintettekkel, m inden egyes érin
tettel! Ez önmagában nem biztosítja a sikert. Biztosítja vi
szont a jobb  tájékozottságot és a jobb  döntéseket, egyben 
m agában foglalja a tiszteletet és a civilizáltság egy elemét. 
Ha van esély a pozitív kim enetelre, azt dialógus és nem 
konfrontáció útján kell elérni. Tiszteletben kell tartanunk 
egym ást, m int egyének különböző csoportjait, figyeljünk 
egym ásra, és próbáljunk tanulni egym ástól.

Hozzátette, hogy a fenti elvek nincsenek „m ásolás ellen 
védve”, a Shell hozzájárul, hogy bárki szabadon felhasz
nálja a fenti elveket.

A fenntarthatósággal kapcsolatos fogalom  a vállalat fe
lelőssége (CSR = Corporate Social Responsibility), mely 
D erek Smith  [3] szerint egyre fontosabb helyet foglal el a 
v ilág  vezető vállalatainak hosszú  távú stratégiájában. 
A CSR nincs definiálva, van aki olyan irányelvet lát ben
ne, mely alátám asztja a vállalat elképzeléseit, stratégiáját 
és döntéseit, m íg m ások szerint olyan felm erülő problém ák 
sorozata, m elyeket meg kell oldani, hogy a vállalat m eg
tarthassa „működési engedélyét” .

M inthogy az olajcégek gyakran kevésbé fejlett, antide
m okratikus országokban, környezetileg érzékeny területe
ken végzik tevékenységüket, a feldolgozás során mérgező 
m ellékterm ékek keletkeznek, illetve olyan term ékeket állí
tanak elő, melyek nem m egfelelő használata károsíthatja a 
környezetet, az etikai, társadalm i és környezeti kihívások 
tekintetében „iránytű” lehet a CSR. A  szerző úgy gondol
ja , hogy szükség lenne a CSR nyilvánosságra hozatalára (a 
vállalati éves jelentésekhez hasonlóan). Ennek értékelésé
hez az kell, hogy a CSR „szabványosítva” legyen. Erre már 
m egvan a javaslat (az ún. global responsibility initiative), 
am ely mintegy 90 jelzőszám ot tartalm az a környezeti, tár
sadalm i és gazdasági teljesítm ény jellem zésére. Ma körül
belül száz multinacionális vállalat használja ezt a kezde
m ényezést CSR je len téseiben . Ezen vállalatok  között 
egyetértés Van abban, hogy ezeket a jelentéseket független 
hitelesítőkkel kelljen elfogadtatni öt éven belül az azokban 
foglaltak hitelesebbé tételére. (N agyon hasonlóan a pénz
ügyi jelentéseket hitelesítő könyvvizsgálókhoz.)

Az olajipar é s  a környezet

B em a rd  Tramier (TotalFinaElf) [4] arról beszélt, hogy 
m egváltozott a szemlélet a fejlett országokban. Miközben 
a korábbinál kisebb a légköri káros anyagkibocsátás, a víz 
m inősége javult, és a várható élettartam  megnőtt, a közvé
lemény azt hiszi, hogy tovább folyik a környezet tönkreté
tele. Az elmúlt 20 évben az aggályok az „ipari környezet
ről” a „term ék környezetre” tevődtek át. Az első esetben 
csak a gyárak környékén élők voltak érintettek, az utóbbi
ban m indazok, akik a term éket használják. Az érintettek 
szám ának jelentős növekedése erősen hozzájárult ahhoz, 
hogy a közvélemény szerint a környezet állapota romlik.
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További gond, hogy a lokális és globális hatások ellen
tétesek lehetnek. A globális em isszió csökkentése érdeké
ben az olajtársaságoknak le kellett csökkenteni az üzem
anyagok kéntartalm át. M inthogy azonban ez energiát 
igényel, a lokális C 0 2-kibocsátás megnő.

A z emissziócsökkentés igényként a fejlett országokban 
jelentkezik. A fejlődőknél -  a gazdasági növekedés és a la
kosság gyarapodása miatt -  az energiafelhasználás em el
kedése m iatt -  nőni fog a kibocsátás, és ezt a fejlett orszá
gok tudom ásul veszik. M inthogy azonban egy légkörbe 
bekerülő C 0 2-molekulának a hatása független származási 
helyétől, szükséges lenne, hogy az üvegházi gázok kibo
csátását (világméretekben) ott csökkentsék, ahol ez a leg
könnyebben, legolcsóbban és leggyorsabban m egvalósít
ható. Az ezt szabályozó „tiszta fejlődési m echanizm us” 
azonban m ég igen kezdetleges állapotban van.

A nagy olajcégek számára problém a az, hogy az olaj 
egy része olyan országokból származik, ahol a nem zeti jö 
vedelem  több mint felét ez a term ék adja, ráadásul több 
esetben olyan környezetben, m elynek károsítása globális 
következm ényekkel járna (pl. esőerdők). Meg kell találni a 
fejlődés és a környezet fenntartása közötti egyensúlyt, 
azonban visszaköszön az 1987-es ún. Brundtland-jelentés 
(Our Com mon Future) azon m egállapítása, hogy „az em
berek megértik a fejlődés szükségességét, de semmi árat 
nem  hajlandók fizetni érte”.

R ónáid  P rinn  [5], a M IT képviselőjének álláspontja 
alapvetően azért volt érdekes, m ert az USA nem  tám ogat
ta a K iotói Jegyzőkönyvet. Ismertette, hogy kidolgoztak 
egy globális rendszermodellt a klím aváltozás jobb  m egér
tésére. (A klím aváltozás oka -  akár felm elegedésről, akár 
lehűlésről van szó -  a Földet érintő és az onnan visszave
rődő energia egyensúlyának m egbom lása. A m elegedést 
azok a gázok okozzák a légkörben, m elyek -  m int például 
a vízgőz, szén-dioxid, nitrogén-oxidok és m etán -  csök
kentik  az infravörös kisugárzást, hűtőhatást pedig olyan 
földi felszínek okoznak, m int a hófedte területek vagy a si
vatagok).

A  m odell több almodellből áll, m elyek a gazdasági fej
lődés okozta em issziónövekedéssel, a term észeti b io 
geokém iai ciklusokkal, az éghajlattal és a term észetes öko
szisztém ákkal kapcsolatosak. A m odell célja az, hogy 
hidat jelentsen  a tudomány és a politika között. A m odelle
zés eredm ényességéről nem  sokat lehetett m egtudni -  
vagy azért, mert m ég sok a csiszolni való a modellen, vagy 
azért, m ert olyan eredményeket adott, melyek kedvezőtle
nek az U SA jelenlegi klím apolitikája szempontjából.

Paul Freund  [6], az IEA m unkatársa a CO-,-emisszió 
csökkentési lehetőségeiről szólt. Ism ertette, hogy a kor
m ányközi klim aváltozási testület szerint az üvegházi gá
zok kibocsátásának akár 60% -os (!) csökkentésére is szük
ség lehet annak érdekében, hogy légköri koncentrációjuk 
olyan szinten stabilizálódjék, amivel elkerülhető az éghaj
lat veszélyes megváltozása. Ezt a nagym értékű -  alapvető
en C 0 2- re  vonatkozó -  csökkentést az energiaszektortól 
várják, és három  lehetőség jöhet szóba:

-  az energiafelhasználás csökkentése (például a hatás
fok növelésével),

-  a nagy széntartalm ú tüzelőanyagok kis széntartalm ú
ra vagy szénm entesre cserélése,

-  a fosszilis tüzelőanyagok égetéséből szárm azó C 0 2 
lekötése.

A z energiafelhasználás hatásfokának növelése m a sok 
helyen költséghatékony megoldás, az em issziócsökkentés 
legalább 20% -a elérhető ezen az úton, azonban önm agában 
kevés. A kis széntartalm ú fűtőanyagokra (például földgáz) 
történő áttéréssel a C 0 2 kibocsátása 50% -kal csökkenthe
tő, ha ennél is tovább akarnak jutni, m egújuló forrásokat 
vagy atom energiát kell használni (m indkettő társadalm i el
fogadottságával gondok vannak). M inthogy az energiaigé
nyek 90% -át világviszonylatban fosszilis tüzelőanyagok 
biztosítják, az ezekről történő gyors áttérés nem  várható, 
azonban kom oly lehetőség van a keletkező CO-, lekötésé
re. Ennek egyik m ódja lehet a term észetes lekötés, például 
erdősítés révén, egy m ásik a föld alatti tárolókba történő 
bevitel.

É rdekes volt az uruguayi központú A R PEL (a la tin 
am erikai kőolajipari vállalatok szövetségének) m egközelí
tése [7] is. E lkötelezettek a tekintetben, hogy a globális ég
hajlatváltozás kezelése több szereplő (az ipar, korm ányok 
és nem  korm ányzati szervek) egyidejű fellépését igényli, 
és a m egoldást az em issziókereskedelem ben látják, ugyan
akkor aggályosnak és bizonytalannak érzik a következő
ket:

-  az éghajlatváltozás tudom ányosan nem  tisztázott,
-  m ilyen költségekkel já r  az em isszió csökkentése,
-  hogy befolyásolja ez a fosszilis tüzelőanyagok iránti 

igényt,
-  a СОт-m egkötés szerepe nem  világos.
Az A RPEL úgy véli, hogy Latin-A m erikában a „tiszta 

fejlődési m echanizm us” kidolgozása és m egfelelő alkal
m azása terem theti meg a partneri viszonyt a térség olajipa
ra, korm ányai és nem  korm ányzati szervei között, abból a 
célból, hogy a csökkenés a legkisebb költséggel járjon , se
gítse elő új beruházások m egvalósítását és a legkorszerűbb 
technológiát/eljárások átvételét és biztosítsa a fenntartható 
fejlődést. (Előadással nem  vett részt a konferencián a né
m et olaj szövetség, m ely az év elején igen hevesen kikelt az 
em issziókereskedelem  EU-ban bevezetni tervezett gyakor
lata ellen. A ttól tartanak ugyanis, hogy a kereskedelem  in
gyenes em issziós bizonylatok vállalatoknak történő adásá
val való kezdése ellehetetlenítené a ném et nehézipart, ezért 
a vonatkozó EU -irányelvtervezet újragondolását követe
lik).

Sajnos, csak egy poszter előadás ju to tt (a kiotói szerző
déssel foglalkozó fórumban összesen egy poszter volt) az 
A PI (Am erican Petroleum  Institute) igen fontos tém afelve
tésének [8], m ely egy olyan zárt m ódszertan kidolgozásá
ról szólt, am ivel az olaj- és gázipar okozta károsanyag-ki- 
bocsátás határozható  meg. A  szakm ával leg inkább  
kapcsolatban levő két gáz, a szén-dioxid és a m etán kibo
csátásával foglalkozik az anyag az olajkúttól a benzinkú- 
tig. Sőt azt is figyelembe veszi, hogy ezekből a gázokból 
m ennyi keletkezett a máshonnan vásárolt villam os áram  és 
gőz előállításakor.

Ö sszefoglalásként az m ondható, hogy a szakm a felis-
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merte, hogy a társadalom m al kapcsolatos viszonyán jav í
tani kell. Azonban az együttes fellépést (még) nem ítélték 
szükségesnek. Talán a következő, 18. Kőolaj Világkong
resszuson m ár nagyobb hangsúlyt fognak helyezni erre a 
területre.
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(A 17. Kőolaj Világkongresszuson elhangzott előadások)

ÖSSZEFOGLALÁS

Wilde György: A kőolaj-finomítás és a társadalom
A szerző ismerteti a 17. Kőolaj Világkongresszuson a kőolajipar 
társadalmi megítéléséről, a fenntarthatóságot szolgáló vállalati 
szociális felelősségről és a klímaváltozással kapcsolatos kötele
zettségvállalások olajipari értékeléséről tartott előadásokat.

[Magy. Kém. Lapja, 58, 99 (2003)]
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Gy. Wilde: Oil Refining and Society
The author reviews the lectures of the 17th World Petroleum Con
gress on the global opinion on the oil companies, corporate social 
responsibility for the sustainable development and oil industry’s 
evaluation of the commitments in the field of climate change.

Bildung u n s  Kultur

Sokrates
Erasmus

SOCRATES 
Intenzív tanfolyam

Nagynyomású technológiák: alapok és alkalmazások
2003. 06.26.-07.06.
Budapest 
Dr. Simándi Béla
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 
Vegyipari M űveletek Tanszék 
1521 Budapest XI., Műegyetem rkp. 3. Kmf. 56.
Fax: 463-31-97
E-mail: simandi@mail.bme.hu

A tanfolyamon a hallgatók a szuperkritikus oldószerek (C 07, propán, víz stb.) felhasználásához szük
séges elméleti ismereteket szerezhetik meg előadások és gyakorlatok keretében. Az előadók európai 
szinten elismert szakértők, az Európai Vegyészmérnöki Egyesület Nagynyomású Technológia 
Munkabizottságának (Working Party „High Pressure Technology” of the European Federation of 
Chemical Engineering (EFCE)) tagjai. Előadásaikban az elméleti háttér mellett részletesen foglalkoz
nak a megvalósult, illetve ígéretes felhasználásokkal. A résztvevők nyomtatott tananyagot kapnak, a 
tanfolyam végén vizsgát tesznek, aminek sikeres teljesítése esetén oklevelet kapnak a tanfolyam 
elvégzéséről. Az előadások és kiadott anyagok nyelve angol.

Főbb témák:
- A  szuperkritikus oldószerek fizikai-kémiai tulajdonságai, fázisegyensúlyok, anyagátadás;
— Kémiai reakciók kinetikája;
— Alkalmazások: szuperkritikus extrakció, szuperkritikus vizes oxidáció, kristályosítás, kémiai- és 

enzimreakciók, nagynyomású polimerizáció, sterilizálás;
— Nagynyomású készülékek tervezése és üzemeltetése, a méretnövelés kérdései.

A tanfolyamot ajánljuk mindenkinek, aki nagynyomású rendszerekkel foglalkozik, vagy azok iránt 
érdeklődik.

Időpont:
Hely:
Jelentkezés, információ:

mkl102 2003. 58. ÉVFOLYAM. 3. SZÁM



Szemelvények a kombinatorikus kémia eredményeiből

SZERKESZTI: DORM ÁN GYÖRGY 
GÁL M IKLÓS

Enzimatikusan hasítható kapcsolóelemek a szilárdfázisú 
kombinatorikus kémiában

ВАТА IMRE* 
H ERM ECZ ISTVÁN*

B ev eze té s

Az utóbbi két évtizedben kifejlődött kombinatorikus ké
m ia igen hatékony m ódszer az új vegyületek nagyszámú 
előállítására [1,2]. A különböző m egközelítéseken belül 
igen nagy hangsúlyt kapnak a szilárdfázisú szintézisek [3]. 
Egy, a közelm últban m eg jelen t összefoglaló  szerin t 
2001-ben 305 kism olekulájú vegyülettár előállításáról szá
moltak be a folyóiratokban. Ezeknek mintegy 40% -a ké
szült szilárd hordozón, egyúttal a szilárd hordozóhoz kö
tött reagensek és takarítógyanták oldatfázisú alkalm azása 
is 150%-kal nőtt az azt m egelőző évhez képest [4]. A szi
lárdfázisú kémia m egkívánja a m egfelelő szilárd hordozók 
és a széles pH-tartom ányban használható kapcsolóelem ek 
alkalm azását [5]. A szilárd hordozó-kapcsolóelem egység- 
nek stabilnak kell lennie a szintézisben és a lehasításnál al
kalm azott reakciókörülm ények között.

Amellett, hogy egyre több reakciótípust lehet szilárd 
hordozón kivitelezni, az új kapcsolóelem ek kutatása is 
rendkívül nagy erőkkel folyik.

Az enzimek alkalm azása a szerves kémiai reakciókban 
.napjainkban egyre elterjedtebb [6,7], így felhasználásuk 
újabban kiterjed a szilárdfázisú kombinatorikus kém iában 
enzim atikusan hasítható kapcsolóelem ek megbontására is 
[8,9]. Ezek általános előnye, hogy az enzimatikus átalakí
tásoknak megfelelően a term ék lehasítása a szilárd hordo
zó-kapcsolóelem egységről enyhe körülmények között tör
ténik (pH: 5-8; 25-37 °C) és az esetek többségében nagy 
kem o-, régió- és sztereospecifitást biztosít a term ék szám á
ra [10].

Az enzim atikusan hasítható kapcsolóelem  beépítésre 
kerülhet endo és exo pozícióba (7. ábra), így a term ék az 
úgynevezett endo- és exoenzim ek  felhasználásával hasít
ható [11]. Az endo  helyzetű enzim atikusan hasítható cso
port esetén a term ék általában egy C-term inális am inosav 
elem et tartalm az, am ely utal az alkalm azás módjára, míg 
exo  helyzetű beépítésnél a lehasíto tt term ék nem  visel 
ilyen árulkodó elemet. A z 7. és 2. táblázat néhány endo  és 
exo helyzetű enzimm el hasítható kapcsolóelem et m utat be 
az alkalm azott enzim m el és a felhasználási terü lette l 
együtt.

* A Sanofi-Synthélabo csoporthoz tartozó Chinoin Rt., Budapest

7. táblázat
Endo helyzetű enzim atikusan hasítható  

kapcsolóelem ek alkalm azása

Kapcsolóelem Enzim Alkalmazás Hivat
kozás

О

Чу
cc-kemotripszin Glükopeptid

-szintézis [12]

о
Rv. . А .  

н  I a-kemotripszin
Oligo-

szacharid-
szintézis

[13, 14]

HN

ArVR 0

Ceramid-
glükanáz

Oligo-
szacharid-
szintézis

[15]

о но 4o
Foszfodiészterás Peptid

szintézis [16]

2. táblázat
Exo helyzetű enzim atikusan hasítható  

kapcsolóelem ek alkalm azása

Kapcsolóelem Enzim Alkalmazás Hivat
kozás

Y

0 0
Lipáz Pictet-Spengler-

reakció [17]

/ Ns /V /N ,
Penicillin-

aciláz
Pd-katalizált 

C-C kapcsolás [18, 19]

л о

"Л° т ^

Penicillin-
aciláz

Alkoholok
felkötése [20,21]

Rövid áttekintő közlem ényünk további részében a fel
használandó enzim alapján csoportosítva m utatunk be pél
dákat az enzim atikusan hasítható kapcsolóelem ek alkal
mazására.

P roteázokkal h as íth a tó  k ap cso ló e lem ek

Többféle proteázt is alkalm aztak hasító enzim ként a szi
lárdfázisú  kém iában, így kem otripszin t, tripszin t és 
szubtilizint [22,23]. Wong és m unkatársai glükopeptidet 
szin tetizáltak  am inopropil-oldalláncokat tartalm azó szí-
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enc/o-en zim exo-enzim

R n ~ [ ^ J — 1 r2 R R2

Endo  helyzetű' Exo  helyzetű'

i n z i m a t i k u s a n  h a s í t h a t ó  k a p c s o l ó e l e m  

0  szilárd hordozó R távtartó  elem

R enzim atikusan hasítható  c so p o rto t hordozó elem

X általában 0  atom  vagy NH c soport 
2

R szintetizált m olekula

Y = 0 , S, NH, NR3, C (0)0 , CO(NH), vagy CO(NR ^

R 3 enzim atikusan stabil c so p o rt

1. ábra. Lineáris (endo) és elágazó (exo) helyzetű enzimatiku- 
san hasítható kapcsolóelemet tartalmazó szilárd hordozó 

sematikus rajza

likagélen , kapcsolóelem ként hexaglicin  láncot alkal
m azva [12]. A k iindu lási glükopeptidet (I) fenilalanin 
egységgel kötötték a hordozóhoz. A szintézis végén a 
term éket (II) a-kem otripszinnel hasították le, mivel ez 
az endoproteáz speciálisan felismeri a fenilalanint, így a 
lehasításkor a fenilalanin és hexaglicin  kapcsolóelem  
közti észterkötés hasad el (2. ábra).

Yamada  és N ish im ura  v ízo ldható  hordozón 6- 
am ino-kapronsav kapcsolóelem et használva készítettek 
triszacharidot, m elyet a szintézis végén ugyancsak a -  
kem otripszinnel hasították le [13]. Weiler és m unkatár
sai polim erm em bránon szintetizáltak több ezer peptid 
nukleinsav (PNA) oligomert. A polim ert és a lehasítan
dó oligom ert tripszinérzékeny Glu-Lys kapcsolóelem 
kötötte össze, így a robottal történő szintézis végén a ter
m éket a hordozóról tripszinnel hasították le [24].

G lükozidázokkal h as íth a tó  
kapcso lóe lem ek

A glükozidázok közül a galaktozidázt [25] és a T4RNA 
ligázt [26] alkalm azták hasításra. Idetartozik a Nishimura  
és Yamada által használt ceramid glükanáz is, melyet egy 
GM3 oligoszaharid szintézisénél alkalm azva a term éket 
61% -os hozam m al kapták [15].

É szterázokkal h as íth a tó  
kapcso lóe lem ek

Az észterázok közül a foszfodiészterázokat használták elő
ször lehasításhoz a szilárdfázisú szintéziseknél. Elmore és 
társai foszfodiésztert tartalm azó kapcsolóelem m el kötöt
tek poli(akrilam id) gyantához peptidet. A term éket a szin
tézis végén borjúlépből izolált foszfodiészterázzal hasítot
ták le [16].

W aldmann  és m unkatársai 4 -acilox i-3 -karbox iben-

1.) a-Kemotripszin

3. ábra. Exoenzim használata [)-karbolinok előállítására

ziloxi kapcsolóelem et kö tö ttek  a szilárd 
hordozóhoz, m elyet egy speciá lis lipáz 
(RB 001-05) hasít [17]. Az enzim  felhasz
nálása lehetőséget terem tett tetrahidro-P- 
karbolin vegyülettár előállítására. A Boc- 
L trip tofánt a kapcso lóelem hez kötötték  
(III), majd a P ictet-Spengler-reakció után 
kapott (IV) term ékhez lipázt adtak. Ekkor 
az exoenzim  szelek tíven  lehasíto tta  az 
acetilcsoportot, a képződő fenolátból (V) 
pedig egy spontán hasadással képződött a 
(VI) term ék (5. ábra).

2. ábra. Endoenzim alkalmazása glükopeptid szintézisben

A m idázokkal h as íth a tó  
k ap cso ló e lem ek

A penicillin  G aciláz hasítja  a fenil- 
acetam id kötést, e tulajdonsága alapján le
het felhasználni pep tid  sz in téziseknél, 
m int hasító  ágenst [10]. Böhm  és társai 
ezért egy fenilacetamid tartalm ú kapcsoló- 
elem et alakítottak ki, ehhez alkoholokat,
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M eO.

*-o

— <^célvegyület

h | Penicillin G  aciláz M eO.

" r o ^ *
VII

4. ábra. Hasítás biztonságosan kötő kapcsolóelem esetén 
exoenzimmel

5. ábra. Kismolekulák kombinatorikus szintézise enzimatikus hasítható 
kapcsolóelemek alkalmazásával

am inokat és glükozidokat kötöttek, am elyeket a Penicillin 
G acilázzal jó  hozammal sikerült lehasítaniuk (21).

Waldman és munkatársai ugyanezt az előnyt kiaknázva 
úgynevezett biztonságosan kötő kapcsolóelem et (safety 
catch linker) alakítottak ki (VII) egy oldható polim er hor
dozón [18]. A  célmolekula előállítása során a penicillin G 
aciláz először lehasítja a kapcsolóelem  fenilacetil-cso- 
portját, a maradék kapcsolóelemről pedig intramolekuláris 
ciklizálódás után felszabadul a term ék (VIII) (4. ábra). 
A  m ódszert néhány palládium-katalizált reakcióval tesztel
ték. A  szilárd hordozóhoz kötött ariljodidból (IX) jó  term e
léssel kaptak fahéjsavszárm azékot (X) Heck-reakcióban, 
alkinszárm azékot (XI) Sonogashira-reakcióban és biaril- 
vegyületet (XII) Suzuki-reakcióban (5. ábra). A szerzők 
hasonló sikerrel végeztek M itsunobu- és Diels-Alder-reak- 
ciókat is a hordozóhoz kötött m egfelelő  alkoholból ill. 
vinilvegyületből.

A  fenti példák alapján látható, hogy az enzim atikusan 
hasítható kapcsolóelem ek alkalm azása számos szintézis 
esetén kitűnően használható módszer, m elynek nagy elő
nye, hogy a szilárd hordozóról történő lehasítás szobahő
m érsék le ten , sem leges körülm ények között történik. 
E m ódszerrel szintetizálhatok peptidek, oligoszacharidok, 
glükopeptidek és kism olekulák is. Ez az új kapcsolóelem 
igazolta, hogy az enzimek igen értékes reagensek a szilárd
fázisú kom binatorikus kém iában is.

ÖSSZEFOGLALÁS

Bata Imre -  Hermecz István: Enzimatikusan hasítható kapcso
lóelemek a szilárdfázisú kombinatorikus kémiában
A közlemény a szilárdfázisú kombinatorikus kémiában újabban 
alkalmazott enzimatikusan hasítható kapcsolóelemeket és alkal-

mazhatóságukat tekinti át. Az igen enyhe körülmények 
között, nagy szelektivitással hasítható kapcsolóelem endo 
vagy exo helyzetben kerülhet beépítésre.

[Magy. Kém. Lapja, 58, 103 (2003)]

SUMMARY

I. Bata - 1. Hermecz: Application of Enzyme-Cleavable 
Linkers for Combinatorial Solid Phase Synthesis
This mini-review surveys the recently developed enzyme- 
cleavable linkers and their applications for combinatorial 
solid phase synthesis. The enzyme-cleavable linker sys
tem can be built in either endo or exo position and they can 
be cleaved under very mild and selective conditions ulti
mately to release the product with high yield.
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Személyi hírek

Vegyész kitüntetettek a Magyar Kultúra Napja alkalmából

A Magyar Kultúra Napja alkalmából ki
emelkedő oktatói, nevelői tevékenysége el
ismeréseként 102 pedagógus vett át kitün
tetést Magyar Bálint oktatási minisztertől 
január 22-én. Közülük a vegyész képzett

ségűeket emeljük ki, akiknek gratulálunk! 
Szent-Györgyi Albert-díjat kapott: 
Novak Lajos, a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem tanszékve
zető egyetemi tanára,

Speier Gábor, a Veszprémi Egyetem 
egyetemi tanára, a kémiai tudomány doktora, 

Sztaricskai Ferenc, a Debreceni Egye
tem MTA Antibiotikum Kémiai Kutató 
Csoportja tudományos tanácsadója, egyete
mi magántanár.

Apáczai Csere János-díjat kapott: 
Pokol György, a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem tanszékve
zető egyetemi tanára, a kémiai tudomány 
doktora.

Események, tudományos ülések, megemlékezések

Török Tibor Laboratórium avatása
(Budapest, 2002. decem ber 6.)

Az ELTE TTK Kémiai Tanszékcsoportja 
Tanácsának határozata alapján a Szervetlen 
és Analitikai Kémiai Tanszék 2118. sz. la
boratóriuma a jövőben Török Tibor Labo
ratórium néven működik. A névadásra a 
Magyar Tudományos Akadémia Spektro- 
kémiai Munkabizottságának kibővített, ün
nepi ülésén került sor 2002. december 6-án.

Az ünnepi ülésen jelen voltak: a Spekt- 
rokémiai Munkabizottság tagjai, az ELTE 
TTK Szervetlen és Analitikai Kémiai tan
szék munkatársai, Láng Ferenc egyetemi 
tanár, az ELTE TTK dékánja, Inzelt György 
egyetemi tanár az ELTE TTK Kémiai Tan
székcsoportjának vezetője, Orbán Miklós 
tanszékvezető egyetemi tanár, az MTA le
velező tagja, osztályelnök-helyettes, és Tö
rök Tamás tanszékvezető egyetemi tanár.

Heltai György, az MTA Spektrokémiai 
Munkabizottsága elnökének megnyitó be
szédét követően, a Kari Tanácsteremben 
Záray Gyula (ELTE Kémiai Technológia és 
Környezetkémiai Tanszék) tartott előadást 
az ICP-MS helyzetéről és perspektíváiról 
az analitikai kémiában. Az előadás témavá
lasztását az indokolta, hogy az 1989-ben 
alapított ICP-laboratórium, most már Tö
rök Tibor Laboratórium a közeljövőben 
korszerű, nagy felbontású ICP-MS készü
lékkel fog gyarapodni.

A munkabizottsági ülés programja a II. 
emeleti 2118. laboratóriumban folytatódott. 
Orbán Miklós (ELTE Szervetlen és Analiti
kai Kémiai Tanszék) emlékezett meg Török 
Tibor professzorról, a tanszékvezetői szék
ben néhai elődjéről. Szakács Ottó ny. egye
temi docens felidézte a közös munka emlé
keit és felsorolta Török professzor

munkatársait, tanítványait. Gegus Ernő ny. 
egyetemi tanár visszaemlékezését Török Ti
borral készített interjúi egyikének magne
tofonfelvételével színesítette. A hangfelvé
telen Török professzor úr nyitott, közvetlen 
stílusban nyilatkozott Walther Gerlach pro
fesszor munkatársaként végzett munkájá
ról. Török Tamás (SE Gyógyszerésztudo
mányi Kar, Gyógyszerhatástani Intézet), 
Török Tibor fia, meghatottan köszöntötte a

Vegyiparunk fejlődése során több olyan 
nagyvállalat is létrejött, amelyek egyes te
rületeken átfogják a hazai termelés egészét.

A hazai mesterséges szálgyártás nagy- 
vállalata (a sárvári és magyaróvári nitro- 
műselyem gyártás megszűnése után) az 
1941-ben alapított nyergesújfalui Magyar 
Viscosagyár Rt. lett, amely 1995-ben az 
amerikai, St. Louis-i székhelyű Zoltek 
Comp., Inc. többségi tulajdonába került, 
kezdetben Zoltek Magyar Viscosa Rt., 
majd a ma is használatos Zoltek Rt. nevet 
viseli.

A gyár történetéből sok fontos évfordu
ló emelhető ki. 2001-ben ünnepelték a Ma
gyar Viscosagyár Rt. alapításának 60. év
fordulóját, amelyről a szaksajtó és a napi 
híradások is beszámoltak. 2003-ban egy 
újabb kerek 60 éves évforduló emlékeztet a 
gyárindításra, a viszkóz műselyemgyártás 
megkezdésére. Móri Köriig Gyula vegyész
mérnök 1958-ban készített vállalattörténeti

megjelenteket, majd Orbán Miklós és 
Záray Gyula leleplezte a laboratórium 
bejáratában a Török 7/óor-emléktáblát. 
A megemlékezés a Laborexport Kft. szer
vezte állófogadással és az egymást rég nem 
látott kollégák kötetlen beszélgetésével zá
rult.

Az ELTE ICP-laboratóriumának alapí
tása óta vagyok munkatársa, örömmel tölt 
el, hogy oktató- és kutatómunkám fo szín
helye mostantól a Török Tibor Laboratóri
um nevet viseli.

Varga Imre

munkája: „A Magyar Viscosagyár történeti 
dokumentációja” (MVM. Dgy.sz.: 67.73.1) 
olyan adattár, amely hozzásegít mind a gaz
dasági, mind a műszaki háttér megismeré
séhez.

Ebben olvashatjuk, hogy az elhatáro
záshoz, mely szerint Magyarországon 
viszkózgyárat kell építeni, hozzájárult az a 
tény, hogy Németország 1939-ben, a hábo
rúba lépés után felmondta a Magyarország
gal kötött műszálszállítási megállapodást 
és röviddel ezután Olaszország is hasonló
képpen járt el.

A gyárépítési munkák 1940 őszén kez
dődtek, a szerelés a svájci Feldmühle A.G. 
és Maurer A.G. szabadalmai alapján 
1942-ben indult. 60 évvel ezelőtt, 1943. feb
ruár 13-án kezdődött a viszkóz műszál
üzemben az első próbagyártás, illetve ekkor 
indították meg az első fonógépet. Nem egé
szen két hónap múlva, 1943. április 10-én 
indult meg a gyárban a műselyemgyártás.

60 éve kezdődött a viszkóz műselyemgyártás 
a Magyar Viscosagyárnál
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Az 1944. év végén bekövetkezett hábo
rús üzemszünetig a folyamatosan közel tel
jes kapacitással működő műszálüzemen kí
vül 7 műselyemfonógép is termelt és 
próbagyártást végeztek a celofángyártó 
géppel. A műszál (vágott szál) pamut-, 
gyapjúpótló jellege miatt katonai szem
pontból is fontos textilipari nyersanyag, 
ezért a gyárat hadiüzemmé nyilvánították. 
Ez kedvezményeket jelentett a munkaerő- 
és nyersanyagellátás, a szállítás szempont
jából egészen az 1944. december 20-ai leál
lásig.

A háború utáni nehézségek, a rossz 
nyersanyagellátás a műselyem- és műszál
gyártásban is éreztették hatásukat. A mű
szálgyártás csak 1946 augusztusában indult 
újra. A gyárat 1948 márciusában államosí
tották. Az igények megkövetelte fejlődés 
során kezdetben elsősorban a viszkóz vá
gott szál termelése nőtt. Az 1950-es évek 
végétől pedig a folyamatos választékbőví
tés következtében a vállalat új termékekkel 
jelent meg a piacon. A viszkózselyem gyár
tását 1964-ben szüntették meg, a vágott 
szál termelése 12 évvel ezelőtt fejeződött 
be.

A vállalat történetéhez tartozik, hogy 
1958-ban elindult a poliamid szálak előállí
tása, először a poliamid 6 alapú vágottszál- 
gyártó üzemben, majd 1965-ben a végte
lenszál gyártás, mindkettő „Danamid” 
márkanéven. További beruházás eredmé
nyeként 30 évvel ezelőtt, 1973. áprilisában 
indult az akrilszál-gyártás, a „Crumeron” 
termékkel. 1981-től gyártják a műanyaghá
lókat és rácsokat, 1982 a műszaki mű
anyaggyártás kezdete, „Danamid” márka
névvel poliamid kompaundokat állítanak 
elő. A „Mavilon” poli-(akril-nitril) szálat 
gyártó üzem 1991-ben indult. A szénszál
gyártó üzem 1998-ban kezdte meg műkö
dését, kezdetben kizárólag import prekur- 
zor alapanyag felhasználásával, jelenleg 
nagyrészt Mavilon prekurzor felhasználá
sával gyárt oxidált poli-(akril-nitril) (PAN-) 
szálat és szénszálat. Oxidált PAN-szálból 
textil jellegű terméket 1996-tól, szénszál 
szöveteket 2000-től gyártanak.

Az egykori Magyar Viscosagyár 
nyergesújfalui telephelyén a Zoltek Rt. hat 
üzletága folytatja a stratégiai és hagyomá
nyos termékek előállítását. A Szénszál Üz
letág szénszálat állít elő kompozitokhoz az 
autóipar, műanyag- és építőipar részére 
erősítő anyagnak, valamint oxidált PAN- 
szálat is gyárt tűzálló anyagokhoz és szén
szén kompozitokhoz a repülőgép- és autó
ipar számára. A szénszál és oxidált szál 
textil jellegű feldolgozása is itt történik. 
A Crumeron Üzletág a textilipar számára 
készít alapanyagot, mely a pamutipartól a 
szőnyegiparig terjedő felhasználási terület

igényeit tudja kielégíteni. A Danamid Se
lyem Üzletág termékei a textilipar különbö
ző területein kerülnek felhasználásra. 
A Danamid Granulátum Üzletág extrúziós 
és fröccsöntésre alkalmas alapanyagot állít 
elő, az elektronikai ipar, a gépjárműipar, a 
gépipar, illetve a háztartási eszközök gyár
tói részére. A Mavibond Üzletág mosószer-, 
kőolaj-, papír-, festék- és építőipari felhasz
nálásra készít Na-karboximetilcellulóz ala
pú vegyi termékeket. A Háló Üzletág mű
anyag hálókat és rácsokat gyárt a 
növénytermesztés, állattenyésztés, kerté
szet, szőlészet, lakás- és kertkultúra, cso

magolástechnika, út-, vasút-, mély- és víz
építés területén történő felhasználásra.

A Zoltek cég stratégiája: „a szénszálat 
az űrtechnikában használt különlegesség
ből a gazdasági élet minden területén alkal
mazásra kerülő alapanyaggá tenni és ennek 
a stratégiának a megvalósításával a szén
szálpiac vezetőjévé válni”. Ennek megfele
lően a vállalat korszerűsítése ma is folya
matos és az új eljárások megvalósításánál 
bőven meríthetnek az elmúlt 60 év gazdag 
ipari tapasztalataiból.

Próder István -  Németh Attila

50 éves a Tiszai Vegyi Kombinát

Közel háromszázan vet
tek részt a Tiszai Vegyi 
Kombinát fennállásának 
ötvenedik évfordulója al
kalmából megrendezett 
partnertalálkozón, mely
nek a -  TVK által immá
ron nyolcadik éve támo
gatott -  Miskolci Nemzeti 
Színház adott otthont 
2003. január 18-án.

A rendezvényen volt 
minden, ami egy nagysza
bású és elegáns jubileum
hoz illik: a TVK esemé
nyekben gazdag történetét 
összefoglaló film és fotó- 
kiállítás, vonósnégyes, állófogadás és gö- 
rögtűzben pompázó ünnepi torta. A TVK 
vendégei -  üzletfelek, szakmai partnerek, 
gazdasági- és bankszakemberek -  az est 
fénypontjaként a színház idei .évadbeli si
kerdarabját, az Evitát tekintették meg. A ju
bileumi rendezvény díszvendége Szekeres 
Imre, a Miniszterelnöki Hivatal politikai ál
lamtitkára volt.

A partnertalálkozón természetesen 
nemcsak a múltról, hanem a jövőről is szó 
esett. Molnár József, a vállalat vezérigazga
tója beszédében kiemelte: „Véletlen egybe

esés, hogy az 50 éves jubileumát ünneplő 
vállalat éppen most valósítja meg stratégiai 
beruházásait. Ha szimbolikusan gondolko
dunk, akkor ennek az lehet az üzenete, 
hogy a nagy múltú TVK tudatosan és nagy
szabású tervekkel vág neki az új évezred
nek”.

A képen Farkas Zoltán, Tiszaújváros 
polgármestere (balra) átadja a város kulcsát 
Molnár Józsefnek, a TVK vezérigazgatójá
nak. A képen jobb oldalon látható Szekeres 
Imre, politikai államtitkár.

Nádasi András

Vállalati hírek

CEVA Phylaxia Rt.

6 Mrd forint árbevételt és 600 M Ft nyere
séget ért el 2002-ben a francia CEVA Sante 
Animale tulajdonában lévő, állatgyó
gyászati termékeket gyártó cég. Arnaud 
Bougeois vezérigazgató 2,5 Mrd forintos új 
beruházást jelentett be. A CEVA a hazai pi
acon 25%-os részesedéssel bír, de terméke
inek 60%-át exportálja. 274 dolgozót fog
lalkoztatnak.

M agyar Olaj- é s  G ázipari Rt.

Beadta a MÓL Rt. a pályázatát a horvát 
olajtársaság, az INA 25% +1 részvénytulaj
donának megszerzésére. Az INA teljes ér
tékét a részvényeladást végző cég 1,2-1,8 
Mrd US dollárra becsülte. Kiszivárgott hí
rek szerint az ajánlatok 250-400 millió 
USD-ről szólnak. További ajánlattevő az 
osztrák OMV és az orosz állami tulajdon
ban lévő Rosznyeft cég.
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2002 végén ünnepelték a Zalai Finomí
tó megalapításának 50 éves évfordulóját. 
A vállalat neve akkor Zalai Aszfaltgyár 
volt. Jelenleg a MÓL közel 90%-ban része
sedik a hazai bitumenpiacból és jelentős az 
exportja is, Szlovákiába, Horvátországba, 
Szlovéniába, Ausztriába, Boszniába és Ro
mániába. A kőolaj-desztilláció 2001. évi le
állítását követően Zalaegerszegen az építő
ipari bitumen gyártására koncentrálnak, az 
útépítési bitumengyártás itt megszűnik, az 
igényeket Százhalombatta elégíti majd ki.

Nyugat-szibériai kőolajmező közös ki
aknázására vegyesvállalat alapításáról írt 
alá szerződést 2002 végén Moszkvában 
Hernádi Zsolt, a MÓL Rt. elnöke és Jurij 
Bejlin, a második legnagyobb orosz olaj
cég, a Jukosz alelnöke. Hernádi Zsolt az 
aláírás után elmondta: a 200 négyzetkilo
méteres olajmezőn jelenleg 50 kút üzemel, 
a csúcsra járatás idejére -  várhatóan egy
másfél éven belül -  a kutak száma 300-ra 
nő. A MÓL elnöke közölte: a beruházás 
összköltsége 350-400 millió dollár, ami 
50-50 százalékban oszlik meg a magyar 
cég és a Jukosz között.

MOL-LUB Kft.

2002 közepén önálló vállalatként levált a 
kenőanyaggyártás a MÓL Rt.-ről. A létre
hozott MOL-LUB Kenőanyag Gyártó For
galmazó és Szolgáltató Kft. ügyvezetői 
Győrfi János és Veszprémi Péter, termelési 
igazgatója Baladincz Jenő. A MÓL Rt. a 
100%-os tulajdonos. A jegyzett eszközér
ték 2,6 milliárd Ft, a létszám 214 fő.

A cég itthon 36 kt kenőanyagterméket 
értékesít, ez 47%-os részesedést jelent. 
Az export 12 kt/év, főként Romániába.

Mivel megállapították, hogy a cég ener
giaköltség-hányada (13%) köze! kétszerese 
a hasonló méretű nyugat-európai cégekének 
(7%), az elmúlt időben jelentős műszaki in
tézkedéseket tettek az energiahatékonyság 
javítására. A tároló- és vezetékrendszerek 
optimalizálásával javították a csőhálózati 
vesztéseket és új kazánokat építettek.

A szintén Almásfüzitőn gyártott kenő
zsírok alapolajból, sűrítőkből (kalcium-, 
nátrium-, lítium- vagy alumíniumbázisú) és 
adalékanyagokból (oxidációgátló, korró
ziógátló stb.) állnak.

C hinoin-Sanofi Rt.

7 Mrd forintot ruház be a borsodi 
Csanyikvölgyben gyógyszerkészítmények 
gyártására a francia tulajdonos, a Sanofi. 
A cég negyedik a hazai gyógyszer
értékesítési toplistán, 5,8%-os piaci része
sedésével.

mkl

Egis Rt.

A januári rendes közgyűlésen három évre 
újraválasztották a gyógyszercég igazgató
ságát, és az előterjesztett 120 Ft/részvény 
osztalékot is megszavazták. A tulajdono
sok 59%-a volt jelen, ebből meghatározó az 
50,9%-kal rendelkező francia Servier. 
Az adózott nyereség 6,452 Mrd forint, 55,2 
Mrd-nyi árbevétel mellett.

Orbán Istvánt, az Egis vezérigazgatóját 
választották az év vállalkozójának.

Tiszai Vegyi K om binát Rt.

A TVK Rt. a 2003. évre szóló szakképzési 
hozzájárulásként 556 millió forintot juttat, 
illetve juttatott tíz oktatási intézménynek. 
A legtöbb pénzt a Miskolci Egyetem, utána 
a tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium 
és Szakközépiskola kapta.

B orsodC hem  Rt.

A BorsodChem Rt. közlése szerint az MDI 
és TDI (izocianát) termékek kereskedelmi 
tevékenységének összehangolására létre
hozott Izocianát Kereskedelmi Igazgatóság 
igazgatói pozícióját 2002. május 1-jétől 
Kézdi László tölti be. A beruházási főosz
tály a Szolgáltatási Igazgatóság szervezeté
be került át, amelynek igazgatói pozícióját 
2003. január 1-jétől Szabó János tölti be. 
Szabó Lajos szolgáltatási igazgató munka- 
viszonya nyugdíjba vonulása miatt 2002. 
december 31 -ével megszűnt.

P an n o n p la s t Rt.

Jelentős árbevételcsökkenést okoz a cso
porthoz tartozó, szombathelyi Moldin Kft.- 
ben, hogy a Philips itteni képcsöves moni
torgyártását áthelyezi Kínába, tehát az 
ehhez szükséges műanyagtermék beszállí
tása leáll. Ezzel a Moldin kapacitáslekötése 
50-60%-ra csökken: további elbocsátáso
kat jelentettek be.

A Pannonplast Rt. legnagyobb tulajdo
nosa, a svájci befektető cég, a Pictet eladta 
tulajdonának több mint negyedét, így ré
szesedése a Pannonplastban 12,7%-ról 
9,8%-ra csökkent. A második legnagyobb 
tulajdonos, a versenytárs hazai Karsai Hol
ding cég 8,12%-kal, míg a harmadik az 
EEDF Investment Ltd. 6,8%-ka! rendelke
zik.

Henkel M agyarország  Rt.

Deák Ferenc (38) közgazdász, az eddigi 
gazdasági vezető lett 2003. január 1-jétől az 
új vezérigazgató a dinamikusan fejlődő

cégnél. Fekete István, az eddigi vezérigaz
gató előrehozott nyugdíjazását kérte és a 
továbbiakban a felügyelőbizottság tagja 
lesz.

AGIP Rt.

A cég irányítása alá került Tamoil kutakkal 
együtt összesen több mint 120 töltőállo
mással rendelkezik az AGIP hazánkban. 
Ennek fele tulajdonában is van, a másik fe
lét ffanchise-rendszerben működtetik. 100 
M Ft-ot költenek a kutak átalakítására. 
Az AGIP 2002-es forgalma 46 Mrd forint 
volt, idén 48 Mrd Ft-ot várnak.

F orte  Rt.

30%-os létszámcsökkenést jelentett be 
Kozsik László vezérigazgató a váci fotopa- 
pírgyártónál. A tervezett 2002-es nyereség 
az erős forint miatt 100 M Ft veszteségbe 
torkollt a 6 MUSD exportot lebonyolító 
cégnél. Termelésük 80%-át 55 országba ex
portálják. 2003-ra 2 Mrd forint forgalmat 
terveznek, nyereséggel.

DAM S tee l Rt.

Az év fordulóján állt a termelés a diósgyőri 
acélműben, mivel a helyi áramszolgáltató
val nem tudtak megegyezni. A 2002. évet 2 
Mrd forintnyi veszteséggel zárta az olasz 
tulajdonban lévő társaság.

Hazai cu k o rip a r

A legnagyobb piaci szereplő, 37%-os ré
szesedéssel a Magyar Cukor Rt. tulajdono
sa az osztrák-német Agrana-Südzucker 
cég. Rögtön utána a Szerencsi Cukorgyár 
Rt., a Mátra Cukor Rt. és a Szolnoki Cukor
gyár Rt. együttese következik. Ennek tulaj
donosa most változott: a Bégin Say-től 
megvette a német Nord Zucker AG. A ha
zai piaci részarányuk 36%, 130 kt cukorter
meléssel. A harmadik legnagyobb piaci 
szereplő a Kábái Cukorgyár Rt., ennek tu
lajdonosa az Eastem Sugár.

K u ta tás-fe jle sz tés

2001-ben 140,6 Mrd forintot költöttek el 
Magyarországon 2 337 kutatóhelyen 
45 700 kutató munkájára. Ebből 75,4 Mrd 
forintot adott a költségvetés. Az összeg a 
GDP 0,94%-a, 2000-ben ez 0,82% volt.

K. Gy.
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OTKA hírek

Az OTKA Hírlevél elmúlt év végén megjelent 2002/3. száma több, a kémikusokat is érdeklő és érintő információt tartalmaz. A következők
ben ezeket megfelelően szerkesztve adjuk közre.

OTKA Tudományos Iskola Fórum

Az OTKA Bizottság 2001. december 15-i 
határidővel első alkalommal hirdette meg a 
tudományos iskola pályázatát. A pályázat 
célja nemzetközileg elismert, szakmailag 
kiemelkedő, a tudományos utánpótlás ne
velésében kiváló tudósok által vezetett tu
dományos iskolák, a legeredményesebb tu
dományos műhelyek fontos, új témáinak 
támogatása. A pályázaton a tudományos 
iskolák vezetője (vezetői) köré csoporto
sult kollektívák vehettek részt. Elsőbbsé
get élveztek azok a nagyszabású kutatási 
tervek, amelyek jelentős új eredményeket 
ígértek és nagy számban vontak be fiatal 
kutatókat.

A pályázat céljára évi 600 M Ft áll 
rendelkezésre a 2002-2004 időszakban. 
A pályázók a következő mértékű éves tá
mogatásban részesülhettek: a kísérletes 
élettudományok, természet- és műszaki tu
dományok területén évi 20-40 M Ft (3 évre 
120 M Ft), a nagyműszert nem igénylő el
méleti kutatások, valamint a társadalomtu
dományok területén évi 10-20 M Ft (3 évre 
összesen 30-60 M Ft) összegben.

A pályázatok támogatásáról az OTKA 
Bizottság 2002. január 21-én hozta meg 
döntését. A beérkezett 192 pályázatból 
mintegy 26 téma (a társadalomtudományok 
területéről 50-ből 7, az élettelen természet- 
tudományoknál 66-ból 11, az élettudomá
nyoknál 76-ból 8) kaphatott támogatást a 
rendelkezésre álló 600 M Ft összegből. Na
gyon sok kiváló pályázat nem részesülhe
tett támogatásban. Az OTKA Bizottság ter
vei szerint 2003-ra is meghirdetésre kerül a 
„Tudományos iskola” pályázat, amely az 
OTKA költségvetési támogatásának függ
vénye.

Az OTKA Bizottság által 2002. novem
ber 25-26-án megrendezett „OTKA Tudo
mányos Iskola Fórum” keretében mutatták 
be a támogatott kutatások témavezetői ku
tatási tervüket, annak tudományos jelentő
ségét, várható eredményeit, hazai és nem
zetközi jelentőségét. A 26 előadásból álló 
másfél napos konferencia sikere méltókép
pen bizonyította, hogy a megítélt támogatá
sok kiváló tudományos iskolák kutatásai
hoz járultak hozzá.

Az alábbiakban a fórumon elhangzott 
kémia tárgykörű előadásokat soroljuk fel.

Fülöp Ferenc, a tudomány doktora 
(SZTE GYTK Gyógyszerkémiai Intézet): 
Aliciklusos (3-aminosavak új felhasználási 
lehetőségei: enantioszelektív átalakítások, 
kombinatorikus kémia, foldamer szintézis.

Ginsztler János akadémikus (BME 
GEK Mechanikai Technológia és Anyag- 
szerkezeti Tanszék): Az anyagtudomány és 
a mechanika szerepe az anyagok és szerke
zetek élettartam-növelésében.

Hatvani László akadémikus (SZTE 
TTK Bolyai Intézet Analízis Tanszék): Di
namikus modellek vizsgálata.

Kém ia I. (Analitikai kémia, fiz ika i 
kémia, szervetlen kémia, radiokémia)

A fullerének kutatása területén új 
mechanokémiai reakciókat fedeztek fel és új 
szupramolekuláris szerkezeteket hoztak lét
re. Ezek a vegyületek jól oldódnak vizes ol
datban, amely új irányú gyakorlati felhasz
nálásokat tesz lehetővé. Vizsgálták és 
bizonyították a szupramolekulák szerkeze
tét. Számos más fűllerén elektronszerkezetét 
is meghatározták alap és gerjesztett állapot
ban. Tanulmányozták a kismolekulatömegű 
vegyületek reakcióit gerjesztett C60 fulle- 
rénekkel és tisztázták a hidrogénhíd-kötés 
szerepét a reakciók mechanizmusában, illet
ve a fullerének elektronszerkezetének kvan
tumkémiai számításában.

A koordinációs kémiai kutatások terüle
tén az alumínium és a vanádium biológiai 
hatásának felderítése érdekében végzett ku
tatások eredményeit kell megemlítenünk. 
Kimutatták, hogy az alumíniumion szállítá
sában a vérszérum kismolekulatömegű 
komponensei közül a foszfát- és citrátionok 
játszanak szerepet. Megállapították az alu
míniumionok hatását a fehérjék (peptidek) 
aggregációjában és tisztázták néhány 
vanádium-biokomplex inzulinutánzó tulaj-

Mészáros Ernő akadémikus (VE MK 
Föld- és Környezettudományi Tanszék): 
Aeroszol és éghajlat.

Solymosi Frigyes akadémikus -  Erdő
helyi András, az MTA doktora -  Kiss János, 
a tudomány doktora (SZTE TTK Szilárd
test- és Radiokémiái Tanszék): Technológi
ai szempontból fontos katalitikus folyama
tok kidolgozása: új katalizátorok és 
hatásmechanizmusuk. A metán aromatizá- 
ciója Mo2C katalizátoron.

Sóvágó Imre, a tudomány doktora (DE 
TTK Szervetlen és Analitikai Kémiai Tan
szék): A biomolekulák fémionindukált át
alakulásai. A peptidek és származékaik 
komplexképzési, hidrolitikus és redoxi re
akciói.

donságát, amelyek fiziológiás hatása igen 
fontos szerepet tölt be az élő szervezetben. 
Ugyancsak kiemelkedő eredmények szü
lettek a biológiailag aktív hidroxamsav 
fémkomplexeinek kutatásában is, elsősor
ban a vas(II)-hidroxamsav rendszerek vo
natkozásában. A szakirodalomban elsőként 
közöltek molibdén(VI)-hidroxamát oldat
egyensúlyi adatokat és bizonyították a pH- 
függvényében bekövetkező koordinációs 
mód változását. Számos eltérő szerkezetű 
gazdamolekula esetében vizsgálták és bizo
nyították a ciklodextrinek molekuláris fel
ismerőképességét.

Jelentős eredmények születtek a 
nanoméretű katalizátorok előállítása terén 
és szerkezetük felderítésével kapcsolatban, 
amely anyagok környezetkémiai folyama
tok szempontjából is jelentőséggel bírnak. 
Fiatal kutatói pályázat eredményeként, po
zitron-élettartam spektroszkópiával új 
módszert dolgoztak ki nanostrukturált 
rendszerek szerkezetének minősítésére. 
Ugyancsak fiatal kutatók nemesfém 
nanorészecskékből katalizátorokat állítot
tak elő biológiai membránok hidrogénezé- 
se céljából, illetve fényérzékeny katalizált 
rendszerekben vizsgáltak autokatalitikus 
reakciókat.

Kémiai fejezetek az OTKA Élettelen Természettudományi 
Kollégiumához tartozó, az OTKA által támogatott 2000-ben 
lezárult és 2001-ben értékelt kutatási témák eredményeit 
ismertető összefoglaló jelentésből
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Kémia II. (szerves kémia, műszaki 
kémia, makrom olekuláris kémia, 

élelm iszer-tudomány)

Igen jelentősek a potenciálisan HIV-ellenes 
flavanoidok szintézise területén folyt kuta
tások eredményei. A kutatások során szá
mos potenciálisan biológiailag aktív szár
mazék (flavanolignánok, prenilezett 
fiavonok stb.) teljes szintézisét sikerült bio- 
mimetikus úton megoldani a hipervalens 
jódvegyületek kémiájának és a Heck-féle 
oxiarilezési módszerek felhasználásával. 
Az antivirális és antioxidativ hatás-szerke
zet összefüggések tanulmányozása körében 
kapott eredmények igen értékes adalékul 
szolgálnak a HIV-ellenes, de csekély toxi- 
citású gyógyszerek kifejlesztéséhez.

A B|2-koenzim függő enzimek által ka
talizált átrendeződésének vizsgálata és ta
nulmányozása értékes adatokat szolgáltat
hat számos ezen enzimek által katalizált 
folyamatról, amelyek különböző élőlénye
ken, az embert is beleértve, fontos szerepet 
játszanak. A biokémiai és orvosi vonatko
zásokon túl az ezen enzimek által megvaló

sítható, hagyományos kémiai módszerek
kel nehezen kivitelezhető átrendeződési fo
lyamatok mélyebb szintű vizsgálata értékes 
adatokat nyújtott hasonló kémiai reakciók 
lefolyásáról is. Számos ilyen, a természet
ben fontos átrendeződési folyamatokat elő
idéző enzimműködés mesterséges B 12- 
koenzim származékokkal való vizsgálata 
igen fontos új ismerettel gyarapította a tu
dományterületet.

Az egymástól távolinak látszó mikrobi
ológiai és számítástechnikai tudományterü
letekre támaszkodó ismereteket használó 
kutatások vezettek gyümölcsöző eredmé
nyekre a mikrobiológiai folyamatok mo
dellezése területén.

Az eukarióta sejtszaporodás dinamiká
jának megértésére új számítógépes mód
szerek kidolgozásával sikerült a mitózis 
kontroll ún. Novák-Tyson-modelljét to
vábbfejleszteni, és így a Xenopus sejtmen
tes kivonatokkal végzett kísérleteket kvan
titatív részletekbe menően szimulálni. 
Továbbfejlesztették a hasadó élesztő sejt
ciklusának mitózis kontrolljára korábban 
kidolgozott modellt, és kidolgozták a DNS- 
replikáció szabályozásának egyszerű mo-

EU PARTNERKERESÉS A KÉMIAI KUTATÁSBAN

T echnológiai aján la tok

TTLGlycol Gyorsan oldódó hordozó, 
gyógyszertermékekhez. Skót, szénhidrátok 
gyártására szakosodott vállalkozás fejlesz
tette a jól oldható keményítőszármazéko
kat.

IETOI044 Szintézis eljárás gyógyszer- 
és vegyipari megrendelésre. ír vállalkozás, 
amely természetes alapanyagokból gyógy
szer intermediereket készít megrendelésre, 
szintetikus narkotikumok gyártására kidol
gozott eljárását ajánlja.

7916 Ultrahangos eszköz, gáz- és folya
dékszivárgás, elektromos feltöltődés, to
vábbá mechanikai kopás detektálására és 
mérésére. Walesi vállalkozás fejlesztette ki 
az eszközcsaládot.

OO/CSIC/115 Ezüst-réz-oxid alapú kata
lizátor. Spanyol kutatóintézet új, vegyes 
fémoxid rendszerét szabadalmaztatta, alko
holok parciális oxidációjának megvalósítá
sára.

7945 Automatizált DNS extrakció 
komplex homogenizátumokból. Mecerált 
élelmiszer-kivonatok, kórházi hulladékok, 
környezetszennyező anyagok feldolgozása 
időigényes és összetett eljárás. Az új, auto

matizált extrakció megkönnyíti a homoge
nizátumokból a DNS kinyerését.

IRCPK2002T044 Nátrium-szulfát, gal
vanizálók szennyvizéből. Lengyel kutató- 
csoport új technológiát dolgozott ki a 
szennyvíz kezelésére és feldolgozására.

OO/UPM/65 Optikai szál, mint mini
szenzor folyadékelegyek vizsgálatára. Spa
nyol kutatócsoport által kifejlesztett szen
zor alkalmas reakcióelegyek hőmérsékleté
nek és törésmutatójának mérésére, ezáltal 
az elegy összetevőinek meghatározására is.

00/CSIC/125 Penicillin és cephalospo- 
rin antibiotikumok gyártása új, az eddiginél 
előnyösebb eljárással. Spanyol kutatóinté
zet P-laktám antibiotikumok előállítására 
kidolgozott eljárása azon alapszik, hogy a 
termék bioszintézisében szerepet játszó 
gént, genetikailag manipulálták.

EEOT 02 028 Új, nagy teljesítményű 
szakaszos reaktor/hőcserélő. Brit cég újsze
rű reaktora és hőcserélője vegyipari, 
gyógyszeripari és élelmiszer-ipari folyama
tok kivitelezésére készült, a kulcsparaméte
rek alapján a hőátadás változó helyeit a re
aktorban ellenőrzi és szabályozza.

TOSTE 021 107 Szoftver ipari eljárások 
képfeldolgozására és képanalízisére,

mkl

delijét a hasadó élesztő sejtciklusára. 
A sejtcikluskutatások egyik legnagyobb 
rejtélyére, a sejtek mitózisból történő kilé
pés szabályozásának részleteire vonatkozó
an matematikai modellt javasoltak, amely
nek lényege, hogy a CDK protein-kináz 
hatását egy foszfatáz enzim ellensúlyozza.

Eredményes volt a fermentációs rend
szerek matematikai modellezése területén a 
Pichia pastoris rekombináns élesztő humán 
szérum albumin fermentációját befolyásoló 
tényezők (hőmérséklet, pH, metanol-ada
golás hatása a termelésre és a mikroba
növekedésre) kísérleti és a modellezés 
eszközeivel való kutatása. A kinetikai mo
dellezésnél alkalmazott differenciálegyen
let-rendszerek megoldásával történő in 
numero szimulációk elősegítésére kifej
lesztett számítógépes program egyszerűen 
használható vizuális megjelenítést nyújt, és 
a lehető legkevesebb megkötéssel, széles 
körben teszi lehetővé újabb modellek defi
niálását.

Sz. G.

on-line rendszerek esetében. Svéd cég 
szoftver programcsomagot fejlesztett ki 
igényes képanalízisre.

AW0211TO1 Optokut- optikai eszköz- 
készlet. Kisebb svéd vállalkozás által sza
badalmaztatott optikai elemeket mikrosz
kópokhoz és egyéb makroszkopikus 
eszközökhöz ajánlják.

T echno lóg ia igények

02/11/003 Eloxált alumíniumfelületek for
rasztás minőségének vizsgálata. Német vál
lalkozás korszerű felülettisztító szereket ál
lít elő, keres nagy felületi finomságú 
eloxált 3-9 mikrométer vastagságú alumí
niumforrasztások minőségvizsgálatára al
kalmas roncsolásmentes analitikai eljárást.

TRANN 02 10 05 Ipari lángdetektor, 
UV/IR-spektrum alapján. Francia cég gáz- 
és lángdetektoraihoz keres ultraibolya, inf
ravörös spektrometriás eljárást, közös gyár
tásra, adatgyűjtési know-how kér.

További információk: Szabó Eszter, 
EU MIK/IRC Hungary, BME-OMIKK. 
1011 Budapest, Gyorskocsi u. 5-7. Tel.: (1) 
457-5361, Fax: (1) 457-5341, e-mail: 
szeszter@info.omikk.bme.hu

GM
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Syye&ületi élet
MKE hírek

Jegyzőkönyv az MKE Intéző Bizottság 2003. január 7-i 
üléséről

Jelen vannak: Androsits Beáta, Banai End
re, Bognár János, Gimesi Ottó, Hencsei 
Pál, Hermecz István, Jedlovszky Pál, 
Kalaus György, Körtvélyessy Gyula, Pallos 
László, valamint Liptay György> az Analiti
kai Szakosztály elnöke

Kimentette magát: Hlavay József, Kál
mán Alajos

1. Határozatok teljesítése 
Androsits Beáta tájékoztatta az IB tago

kat a határozatok végrehajtásáról.
2. A 2003. első félévi ülésterv 

57/2003 Az IB az alábbi változtatásokkal 
egyhangúlag fogadta el az első félévi ülé
sek előterjesztett napirendjét. Februárban 
1 l-ére módosult az időpont. Az egyesületre 
vonatkozó kérdőíves felmérést márciusban, 
az MKE PR tevékenységét februárban tár
gyalja az IB. Az IB kéri a Műszaki Tudo
mányos Bizottság állásfoglalását és javas
latát a korábban már előterjesztett Zöld 
kémia-díjjal kapcsolatban (felelős: főtit
kár).

3. Az MKF-ra vonatkozó kérdőív 
58/2003 A tervezett kérdőív helyett egy rö
vid, egyértelműen megválaszolandó válto
zatot kell a tagságnak kiküldeni és az inter
netre elhelyezni. A beérkezett válaszok 
alapján készüljön javaslat a MKF jövőjére 
vonatkozóan a közgyűlésre (felelős: főtit
kár). A szerkesztőséghez leadott kéziratok 
sorsa a közgyűlés döntéséig maradjon füg
gőben (egyhangú).

4. Az MKE ügyrendjének módosítása 
59/2003 Az IB a módosítást az alábbi ki
egészítéssel egyhangúlag elfogadta: 
1. ponthoz: ... a jóváhagyott pénzügyi ke
reteken belül. Az ügyrend egyéb változtatá
saival az IB márciusi ülésén foglalkozik. 
Az IB fontosnak tartja, hogy az állandó bi
zottságok elnökei személyesen tájékoztas
sák a főtitkárt munkájukról (felelős: főtit
kár).

5. A 2003. évi rendezvényterv
Androsits Beáta ismertette az idei 10

konferencia tervezett adatait: helyszín, idő

pont, várható létszám. Az IB a következő 
ülésre írásos összeállítást kér a konferenci
ák gazdasági adatairól és az előző konfe
renciák eredményeiről, tapasztalatairól (fe
lelős: ügyvezető igazgató).

6. Egyebek
A főtitkár tájékoztatta az IB-t a 

MAVESZ elnökével folytatott tárgyalásról, 
amelyről emlékeztető készül (felelős: főtit
kár) (ld. alább).

A Labortechnika 2003-kiállítás február
ban lesz a BNV területén. Itt minden idei 
tervezett konferencia elnöke lehetőséget 
kap a kiállítókkal való találkozásra (felelős: 
ügyvezető igazgató).

A KÖKÉL kiadásával kapcsolatos 
nyomdai ajánlatkérések folyamatban van
nak.

Az IB két tartózkodással megerősítette 
korábbi döntését, hogy az ügyvezető mun
káltatója a főtitkár legyen.

A legközelebbi IB-ülés időpontja: fe b 
ruár 11. (kedd), 15 óra.

Ajegyzőkönyvet készítette:
Hencsei Pál

Az Intéző Bizottság 2003. első féléves üléseinek napirendje 
(jóváhagyva a 2003. január 7-i IB-ülésen)

Minden ülés az előző üléseken hozott hatá
rozatok végrehajtásáról szóló, ügyvezető 
igazgatói beszámolóval kezdődik. Ennek 
célja, hogy rendszeresen megvizsgáljuk 
nemcsak azt, hogy az IB-határozatok vég
rehajtásra kerültek-e, hanem hogy ezzel el- 
értük-e a kívánt célt, vagy új határozattal 
kell azt biztosítani.

Minden IB-ülésre egy-egy szakosztály- 
elnököt (vagy titkárt) meg kell hívni. Ennek 
célja, hogy megismerje az IB munkáját, el
mondhassa a javaslatait, részt vehessen az 
ügyek megbeszélésében. Felelős az ügyve
zető igazgató.

Minden IB-ülésre egy-egy helyi szerve
zet (és/vagy vállalati csoport) képviselőjét 
is meg kell hívni. Cél, mint előbb. Felelős 
az ügyvezető igazgató.

Minden IB-ülésen az ügyvezető igazga
tó rövid szóbeli tájékoztatót tart az éppen 
folyó titkársági munkáról, a futó és éppen 
előttünk álló rendezvényekről, valamint új 
rendezvények megtartási lehetőségeiről.

Célja, hogy az IB-tagok egyrészt informá
lódjanak, hogy a titkárság éppen milyen te
vékenységgel foglalkozik, másrészt, ha 
szükséges, az IB határozatával be tudjon 
avatkozni.

ja n u á r  7.

A 2003. első félévi ülésterv elfogadása 
Az MKF-ra vonatkozó kérdőív terveze

tének megbeszélése
Az MKE ügyrendjének módosítása 
A 2003. évi rendezvényterv jóváhagyása

feb ruár 11.

Az MKE Alapszabály-módosítási ja 
vaslatok (Jedlovszky)

A küldöttközgyűlés előkészítése
2002. évi előzetes mérleg és a 2003. évi 

gazdasági terv megtárgyalása
Az MKE PR tevékenysége (Hermecz Ist

ván)

március 11.

Az MKE által adott díjak rendszere 
(szakmai, jogi és gazdasági kérdések) (Pal
los László)

Az MKE alapszabályának és ügyrend
jének átvizsgálása és módosítási javaslatok 
készítése (Jedlovszky Pál)

Az egyesületre vonatkozó kérdőíves 
felmérés megtárgyalása

április 8.

A  küldöttközgyűlés anyagainak és a ha
tározatok szövegének az elfogadása (ügy
vezető igazgató)

A titkárság munkájának felülvizsgálata 
(Bognár János, Kalaus György)

Az egyesületi lapok helyzete

jú n iu s  3.

A  küldöttközgyűlés tapasztalatai, a ha
tározatok végleges szövegének elfogadása 
(főtitkár)

A második féléves napirend elfogadása 
(főtitkár)

Az MKE szakosztályaiban folyó munka 
szakmai és gazdasági értékelése (főtitkár)

K.Gy.
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Magyar Kémiai Folyóirat: stagnálás, megtorpanás 
vagy kibontakozás?

Az utóbbi években a M agyar Kémiai 
F o lyóirat hazai tudom ányos életben 
betö ltö tt szerepének  m egítélése két 
irányba polarizálódott. (I): nincs értel
me fenntartani, m ert a hazai kémiai tu
dom ánynak csak idegen nyelvű 
közlem ény(ek) hoz(nak) ism ertséget 
és m egbecsülést. A m ásik (II) álláspont 
szerint, legyen  a lap színvonalában 
bárm ilyen is, a nemzeti kultúra része
ként, a szakm ai nyelvápolás érdekében 
fenntartandó. M ind a rideg pragm atiz
mus (I), m ind a nem zeti romanticizmus
(II) é rtékeket véd. E levelem  célja 
olyan m egoldás keresése, mely sem az 
egyik, sem m ásik igazság lebecsülésé
re nem törekszik.

A m egoldásnak azonban tényeken 
kell alapulnia. Az M KE anyagi helyze
tének reá lis  felm érésére 2 0 0 1 -
2002-ben lefolytatott átvilágítás feltár
ta, hogy az M KF éves előfizetésében 
fo ly ta to tt irreális értékesítési po liti
kánk (5 év alatt több m int 10 M Ft 
egyesü le ti veszteség) nem  tartható 
fenn. Az eddig élvezett külső támoga
tások nem  fedezik a kiadásokat (pl. a 
szerkesztők tiszteletdiját, 2002-ben ca 
1,8 M Ft-ot). Az ism ét megszólított po
tenciális szponzorok (nagy cégek) in
kább az I. szám ú vélem ényt osztják. 
Az MTA K ém iai Osztály 2002 novem
beri ülésén nagy szótöbbséggel hozott 
állásfoglalása is ezt a véleményt erősí
tette meg.

Válaszként, a II. vélemény elkötele
zettjei, érthetően, m ozgalm at indítottak 
a lap védelm e érdekében, és nem ered
m énytelenül. Több egyetemen gyűjtés 
indult a lap fenntartására, a Kémiai 
Osztály decemberi ülésén egyik kutató 
intézetünk igazgatójától ugyancsak je 
lentős anyagi tám ogatás felajánlása 
hangzott el, legutóbb pedig a Miskolci 
Egyetem  A lkalm azott Kémiai Kutató 
Intézete ajánlott fel nyomdai segítséget. 
M indezeket figyelembe véve, a Kémiai 
Osztály decem beri ülésén úgy határo
zott, hogy az anyagi természetű tám o

* akadémikus, az MKE elnöke

mkl

gatásban hozandó döntéssel megvárja 
az M KE májusi Közgyűlésének határo
zatát. Ez utóbbinak kialakításában szá
m ítunk tagtársaink felelős állásfogla
lására a fe b ru á r i szám m al kikü ldö tt 
kérdőívünk megválaszolásával. Közös 
érdekünk a két vélemény arányának is
merete, m ert csak ez lehet elfogulatlan, 
legitim  döntésünk alapja. Ez a szpon
zorálást illetően elősegítheti a Kémiai 
O sztály  döntését. Feltételei m egvan
nak, ugyanis az MKE társult tagságá
nak köszönhetően az ЕигУ/С és 
Eur./OC lapok résztulajdonosaként ka
pott a Kémiai Osztály 2002-ben 4 500 
EUR royalty-t. Ehhez csak annyit kell a 
lap m egm aradásáért küzdőknek ten
niük, hogy a reális előfizetési díj válla
lásával (ca 300 előfizetőre szám ítva) 
mintegy 1,5 MFt összeggel megerősítik 
a megújítandó lap fenntarthatóságát.

Ezzel eljutottunk levelem kulcskér
déséhez, ez pedig  a m egújitandó lap 
szakm ai színvonala. A felforrósodott 
viták során végre felfigyeltünk, hogy 
az M K F színvonala jelentősen elm a
radt a kívánatostó l. Az utolsó három  
évben beküldött 188 kéziratra 9 eluta
sítás esik , am i rendkívül alacsony 
(4 ,7% ) m inőségi küszöböt je len t. 
A rangos nem zetközi lapoknál (p l. az 
em líte tt EurJ1C  és E urJO C ) ez 
30-35% , vagy ennél m ég m agasabb. 
Tény és nem  mentség, hogy szemben 
az angol nyelven publikáló szerkesz
tőkkel az M KF szerkesztői alig talál
hattak elegendő lektort, akik az eredeti 
közlem ényeket érdemben el tudták bí
rálni. Lehettek magasan képzett m inő
sítettek, zöm m el a saját szub-diszci- 
p linájukon  kívül eső terü letek  
konstruk tív  b írálatát a jó  szándékkal 
pótolták. Sajnos Schay Gézával a ho
lisztikus látásm ódú lektoraink elfogy
tak. Az eredmény: ritkán késztették az 
M KF szerzőit szigorú belső kontrollra, 
gyakorlattá vált a laboratóriumi jeg y 
zőkönyvek publikálása. M indezt a lap 
évtizedek óta tartó tartalmi és form ai 
stagnálása is tükrözi.

A kibontakozás  az új kis létszám ú

KÁLM ÁN ALAJOS*

operativ szerkesztőbizottság. A felkért 
főszerkesztő Sohár P ál akadém ikus az 
általánosan üdvözölt negyedéves m eg
je lenésű (Quarterly) form ában priori
tást ad az összefoglaló értekezéseknek. 
Példaértékű  lehet az M KF 108/12 
szám ban Fiilöp Ferenc és m unkatársa
inak három  közölt dolgozatot össze
foglaló műve. Talán a kísérleti részek 
ism étlése elhagyható. Ilyen három 
négy közölt dolgozat összefoglalói, az 
eddigi tükörfordítások  helyett, a copy 
right m egsértése nélkül valóban infor
m atívak lehetnek az érdeklődő szaktár
saink szám ára. V árjuk az olyan n a
gyobb összefoglalókat is, m int am ilyen 
L ip ták  A ndrás  és m unkatársainak  az 
M KF 108/11 szám ában „S zénh id rát
kém iai ku tatások M agyaro rszágon” 
cím m el m egjelent dolgozata. Ilyenek 
term észetesen ritkábban fognak szület
ni. M ivel az Akadém ia gondozásában 
m egjelenő  székfoglalók, továbbá az 
előadói osztályüléseken stb. elhangzot
tak m egjelentetése akadozik (pl. 1998 
m ájusában elhangzott e lőadásom  le
adott kézirata m a is valahol kallódik), 
ezek  a m űvek az új M KF hasáb ja in  
azokhoz juthatnak el, akiket tényleg ér
dekelhet: a magyar kém ikusok  közös
ségéhez. Kívánatos, hogy a doktoran- 
duszok  m agyar nyelvű töm örített 
értekezése (egyes egyetemeken m eg is 
kívánt), is helyet kapjon, azzal a m eg
szorítással, hogy ezeket a dolgozatokat 
kellő  színvonalon, de egy szerzős cikk
ben írják meg. Ez a lezáró bekezdés 
gondolatébresztő szeretne lenni. Szív
ből remélem, hogy további ötletek szü
letnek anyanyelvűnkön m egőrzö tt 
szakmai kultúránk XXL századi kihí
vásokkal m egbirkózó igényes m űvelé
séhez. Az aggályoskodások helyett ad
ju n k  az új főszerkesztőnek  és 
csapatának két év próbaidőt a m egm é
rettetésre. Az eredeti közlem ények pe
dig, vállalva a szigorúbb feltételeket 
lehetőleg világnyelven jussanak el az 
igényes olvasókhoz, mind itthon, mind 
pedig az ország határain túl.
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A MAVESZ és az MKE vezetőinek találkozója

A Magyar Vegyipari Szövetség (MAVESZ) 
és az MKE jövőbeni stratégiájának megbe
szélése, összehangolása céljából 2003. ja
nuár 6-án Bnndár László, a MAVESZ főtit
kára, Androsits Beáta, az MKE ügyvezető 
igazgatója és Körtvélyessy Gyula, az MKE 
főtitkára találkoztak a MAVESZ-nél. 
Körtvélyessy Gyula meghívottként eddig is 
rendszeresen részt vett a MAVESZ Elnök
ségi ülésein. A tárgyalásra írásos előkészítő 
anyag készült. Információk és megállapo
dások:

1. Adatbázisok

Elkészült a MAVESZ CD-je, amely a -  
nem csak MAVESZ-tag -  magyar vegyipa
ri vállalatok történetét, vezetőit, kapcsolat- 
tartóit, termékeit/szolgáltatásait és kontakt 
adatait, valamint a vegyipar gazdasági ada
tait tartalmazza, intelligens lekérdezéses 
programrendszerben magyarul és angolul. 
Kb. 500 példányban bocsátják ki, karácso
nyi ajándékként 25 példányt osztottak szét 
az elnökség tagjai között, részben ellenőr
zési céllal. Az MKE is kap majd egy pél
dányt. A külföldi társszövetségek, kereske
delmi képviseletek, követségek és a 
tagvállalatok kapják majd meg. Költsége 
kb. 0,7 M Ft, ha a befektetett munkaidőt 
nem számítjuk. Az értékesített példányok 
közel fedezik majd az éves megújítás 0,2 
M Ft-os költségét. Az MKE ebben nem 
szerepel, de nem jelent problémát, hogy a 
végleges adatbázisban megjelenjen.

Feladat: írásos anyagot szolgáltatni a 
MAVESZ-nek az MKE-ről az adatbázisba. 
Felelős: Androsits Beáta

Az MKE is tervezi adatbázis létrehozá
sát. Ez -  küldetésének megfelelően -  az eb
ben érdekelt és erre vállalkozó -  egyéni 
tagjainak adatait ajánlaná, térítés ellenében 
az érdeklődő intézményeknek (vállalatok, 
média, kormány- és önkormányzati szervek 
stb.). Tehát ez több mint a jelenlegi szakér
tői adatbázis, illetve specifikusabb a jelen
legi szakosztályi besorolási rendszernél, de 
arra épül. Azt (is) tartalmazná, hogy ki mi
lyen területen rendelkezik szakértelemmel, 
amit térítés ellenében értékesiteni kíván. 
A megbeszélés alapján körvonalazódott, 
hogy az alapprogramot támogatásból lehet
ne fedezni, az érdekeltek pedig térítés elle
nében kerülhetnének be az adatbázisba. 
A MAVESZ az adatbázis létét propagálhat
ná a tagvállalatok körében.

2. K iadványok

Áttekintettük a Vegyipar és a Magyar Vegy
ipar tartalmát és helyzetét. Körtvélyessy 
Gyula megállapítása szerint mindkét kiad
vány egyre közelebb kerül a Magyar Kémi
kusok Lapjához. Utóbbiban -  szerencsére-  
az ún. tudományos cikkek aránya folyama
tosan csökken: ezt Bondár László is nagy 
örömmel üdvözli. Körtvélyessy Gyula tájé
koztatást adott a Magyar Kémiai Folyóirat 
helyzetéről. Bondár László jelezte, hogy 
2003 végére megoldják a Magyar Vegyipar 
(most 300 példányban 1-2 hetes átfutással 
készül, és a tagvállalati vezetők kapják, 
éves költsége kb. 1 M Ft) elektronikus kö
rözését. A CEFIC is így körözi néhány hó
napja saját, negyedévenkénti információs 
lapját.

A Vegyipar c. magazin példányszámá
ról nincs információ a lapban, éves előfize
tési díja 9 ezer Ft. Eltartja magát!

3. Általános együttm űködési kérdések

Ajelenlévők megállapodtak abban, hogy az 
MKE MAVESZ tag lesz (erről az IB már 
egyetértőleg határozott), a tagság főként a 
környezetvédelmi és a vegyipari biztonsági 
kérdésekben lesz kifejezett.

A MAVESZ elküldi az MKE-nek a tag
vállalatok környezetvédelmi jelentéseinek 
egy-egy példányát. Ezeket Körtvélyessy 
Gyula az MKL-ben szemlézi. Igény esetén 
a MAVESZ ajánlja az MKE szakértői adat
bázisát környezetvédelmi kérdésekben har
madik fél részére.

A MAVESZ kedvezményes összegért 
hozzáférést kapott a Német Szövetség által 
működtetett, az európai vegyipart átfogó 
adatbázishoz. A MAVESZ-en keresztül ez 
a tagvállalatok rendelkezésére áll. Adatok 
lekérdezése már egyedi díjfizetésre kötele
zett, a lekérdezéstől függően. Erre vonatko
zóan Bondár László szerződéstervezetet 
küld az MKE-be. A MAVESZ-felelős Ke
resztes István főtitkárhelyettes.

4. Konferenciaszervezés

A MAVESZ által szervezett egri környezet
védelmi-vegyipari biztonsági évenkénti 
konferenciába az MKE is bekapcsolódik. 
(60-70 fő, 2-3 M Ft költség). Egyrészt egy 
előadást biztosít, másrészt részt vállal a 
résztvevők bevonásában, saját adatbázisát 
felhasználva. A konferencia felkért elő
adókkal, a törvényhozók képviselőinek, 
valamint a vegyipari vállalatok témában ér

dekelt, magas szintű képviselőinek részvé
telével zajlik, minden év őszén.

További, a tagvállalatok számára fontos 
témaköröket jelent a CEFIC -  a CHEM- 
LEG programot folytató -  2003-2004-es 
projektje. Ebben öt témakör szerepel:

-  vegyipari biztonságtechnika,
-  környezetvédelem (Responsible 

Care, Product Stewardship és IPPC),
-  a szállítás biztonsága,
-  szociális párbeszéd (az ágazati szintű 

érdekvédelmi megegyezést az EU 
egyre jobban előírja),

-  benchmarking (a vegyipari helyzet ér
tékelése, fejlődése, a gazdasági sta
tisztikai rendszerek stb.).

Először Brüsszelben képeznek hazai 
szakértőket, majd azok itthon workshopo- 
kon adják tovább az ismereteiket. Mindkét 
lépés költségeinek 80%-át vissza lehet igé
nyelni a CEFIC-től (EU-támogatás). A terv 
szerint a hazai workshopok megrendezésé
ben lehetne az MKE-nek szerepe. Mindkét 
lépés költségfedezetére lehet elképzelése
ket kidolgozni.

Az MKE növelni kívánja aktivitását az 
oktatás területén, ezt a MAVESZ örömmel 
üdvözli, mivel erre a területre a jövőben 
már csak csökkenő kapacitást tud biztosíta
ni. Tagvállalatai körében támogatólag ter
jeszti az MKE e témakörben tartott rendez
vényeit.

5. Klubéletszervezés

Az előzetes anyagban felvetett MKE elkép
zelést Bodnár László szerint a vállalati ve
zetők nagy valószínűséggel nem támogat
nák. A mérnökeik belső képzését saját 
vagy tulajdonosi elképzelések alapján vég
zik, nem tartanak igényt ebben külső segít
ségre.

Ezzel szemben a Dunastyr vezérigazga
tója, Alexander Protopapa vetette fel, hogy 
szívesen találkozna a hasonló területen mű
ködő hazai vállalatok vezetőivel. Egy ala
posan előkészített, valamilyen felvezető 
előadással indított, ilyen típusú klub meg
szervezését a MAVESZ és az MKE közö
sen végezhetné. Az első ilyen találkozót a 
MAVESZ finanszírozná, majd pedig -  si
ker esetén -  a továbbiakban a résztvevő cé
gek önköltséges árat fizetnének.

K.Gy.
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Beszámolók az MKE külföldi kiküldetéseiről

Az IB határozata alapján az MKE által finanszírozott külföldi kiküldetések beszámolóit közölni kell az MKL-ben. Ennek értelmében 
tesszük közzé az alábbiakat.

PhandTa 6
(Ascona -  Svájc, 2002. május 26-29.)

Az Eurostar (European Society fór Applied 
Physical Chemistry) hatodik alkalommal 
szervezte meg konferenciáját PhandTa 6 
néven (Pharmacy and Applied Physical 
Chemistry). A konferenciasorozat a gyógy
szeripar, a gyógyszer technológia fizikai
kémiai kutatásaival, termoanalitikai és 
spektroszkópiai vizsgálatával foglalkozik. 
A rendezvényen Liptay György c. egyetemi 
tanár (BME Szervetlen Kémiai Tanszék), 
az MKE Analitikai Szakosztályának elnöke

A rendezvényeken magyar képviselőként 
Simonná dr. habil. Sarkadi Lívia, a BME 
Biokémiai és Élelmiszer-technológiai Tan
székének docense vett részt az OM Mece
natúra pályázatának költségén. A kiutazás 
célja a FECS Food Chemistry Division 
éves ülésén magyar képviselőként való 
részvétel, valamint az EuroFoodTox V kon
ferencián egyrészt szekció elnöki teendők 
ellátása, illetve szakmai előadás megtartása 
volt.

A FECS ülés jobb napirendi pontjai a 
következők voltak:

-  a 2001-es munkaülés (Norwick, szep
tember 23-24.) jegyzőkönyvének el
fogadása,

-  beszámoló a FECS Executive Meet- 
ingről,

-  a 2003 és 2004 között megrendezendő 
konferenciák előkészítése,

-kü lönböző szervezetekkel fennálló 
kapcsolatok (EFFOST, FOODforce, 
ISEKI NetWork),

-  a VI. EU-keretprogramba való bekap
csolódás lehetőségei (kutatás, utazás, 
konferenciatámogatás),

-  Peter Czedik-Eysenberg Lecture and 
Bursaries létrehozása,

-  Food Chemistry Division Secretariat 
létrehozása,

-  a következő ülés időpontjának meg
határozása: 2003. szeptember 22-23. 
Burges, Belgium.

A FECS FCD részvételével a közeljö
vőben szervezett konferenciákat rendezik

vett részt.
Magyarország korábban az Eurostar 

testületi tagja volt. Az alapszabály módosí
tása miatt ez a tagsági forma megszűnt. En
nek következményeként 5 000 DEM érték
ben biztosítanak Magyarország részére 
részvételi lehetőséget. Liptay György rész
vételi díján és szállásköltségén kívül Pokol 
György és Novák Csaba részére biztosítot
ták a szervezők a részvételi díjat. Rajtuk kí
vül a rendezvényen más magyar nem jelent

-  In Vino Analityca Scientis III (Aveiro, 
Portugal, 2003. július),

-  Eurofoodchem XII (Bruges, Belgium,
2003. szeptember),

-  Food Allergenicity (Budapest, 2004. 
április),

-  Sustainable Reduction of Food Chain 
waste (Norwick, UK. 2004. április),

-  Chemical Reaction in Food (Prága,
2004. szeptember),

-  Eurofoodchem XIII. (Hamburg, 
2005).

-  FECS Grand Chemical Conference 
(Budapest 2006).

A rendezvények közül a kiküldött az 
Eurofoodchem XII (Bruges, 2003) konfe
rencián a tudományos bizottság tagjaként 
vesz részt, a Food Allergenicity (Budapest, 
2004) és a FECS Grand Chemical Confer
ence (Budapest, 2006) konferencia esetén a 
helyi szervezőbizottság tagja.

A Food Chemistry Division Secretariat 
létrehozása kapcsán Magyarországot a ki
küldött személyén keresztül az a megtisz
teltetés érte, hogy állandó tagnak választot
ták az újonnan létrehozott FCD-titkárság 
tagjai közé. A titkárság tagjai a mindenko
ri elnök, a következő jelölt, ill. a leköszönt 
elnök, a titkár, a soron következő Euro 
Food Chem konferencia elnöke, ÍV. Pfann- 
hauser és L. Simon-Sarkadi. A titkárság fő 
feladata a kapcsolattartás és gyors informá
ciócsere erősítése a volt szocialista orszá
gok képviselőivel, valamint a fiatal élelmi
szer-kémikusok helyzetének felmérése és

meg, pedig a gyógyszergyári kutatók részé
re nagyon hasznos lett volna a részvétel. 
A konferencia színvonala igen magas volt. 
20 országból mintegy 110 kutató volt jelen 
az igen aktív szellemű szimpóziumon.

Kiküldöttünk két előadást tartott az 
alábbi címekkel: J. Fodor, Ö. Wagner, P. 
Hencsei, J. Nagy, G. Liptay: Investigation 
of Water Diffusion into the Silicone Elas
tomers; A. Osvald, Ö. Wagner, P. Hencsei, 
J. Nagy, G. Liptay: Development of Nitric 
Oxide Releasing Silicone Polymers.

A konferenciasorozat következő rendez
vényét 2003 szeptember 9-11. között Inns
bruckban tartják.

érvényesülésük elősegítése.
A kétnapos ülés nagyon hasznosan telt a 

fenti témakörök megbeszélésével. Mind
emellett lehetőség nyílt a többi ország ké
mikus egyesületeinek képviselőivel a sze
mélyes eszmecserére.

EuroFoodTox Vkonferencián a Produc
tion of safe material for food processing c. 
szekció elnöki teendőinek ellátása mellett 
kiküldött képviselőnk előadással is részt 
vett [Simon-Sarkadi, L. -  Csomós, E. 
(2002) Free amino acid and biogenic amine 
contents of Hungarian wines],

Az EuroFoodTox V konferencia az al
címének (Food safety, a challenge for pro
cessing of food of plant origin) megfelelő
en az élelmiszer-biztonsági témákat 
állította középpontba. Európa országaiból 
közel 120 fő vett részt. A tudományos 
programban 9 plenáris előadás hangzott el, 
valamint 21 tudományos előadás mellett 40 
poszter bemutatóra került sor. A fő témate
rületek a következők voltak:

-  Production of safe material for food 
processing,

-  Plant material as a source of function
al products and ingredients,

-  Benefits and disadvantages of food 
processing,

-  New methodologies to asses the 
wholesomeness of food.

A konferencián való részvétel nagyon 
hasznos volt. Megismerhettük az élelmi
szer-biztonság területén dolgozó szakem
bereket, ami lehetőséget ad a személyes is
meretség révén az EU 6. keretprogram adta 
lehetőségek jobb kiaknázására is.

(A beszámolókat a szerkesztőség 2003. 
január 15-én kapta kézhez.)

A FECS Food Chemistry Division Meeting 
és az EuroFoodTox V Conference
(Olsztyn/Mierki -  Lengyelország, 2002. augusztus 26-szeptember 1.)
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Beszámoló rendezvényekről

8th Conference on Colloid Chemistry/Kolloidkémiai 
Konferencia
(Keszthely, 2002. szeptem ber 18-20.)

A Magyar Kémikusok Egyesülete szerve
zésében 1971 óta hagyományosan megren
dezésre kerülő, nemzetközi részvételű kol
loidkémiai konferenciák a kolloidkémia 
aktuális kérdéseivel foglalkoznak. Lehető
séget kínálnak a szakterület kutatóinak, 
mérnökeinek és ipari szakembereinek ta
lálkozójára, a legújabb eredmények megvi
tatására. Az elmúlt évtized kutató- és fej
lesztőmunkájának köszönhetően a nano- 
részecskék és -struktúrák a „high-tech” 
ipar nélkülözhetetlen kellékeivé váltak. 
A 2002-ben megrendezésre került 8. Kol
loidkémiai Konferencia egyik fő témája 
éppen ezért a nanotudomány és a nanotech- 
nológia volt. A legújabb kutatási, fejleszté
si és alkalmazási eredményeket a résztve
vők plenáris és szekció előadásokon, illet
ve posztereken mutatták be, az ipari alkal
mazás bemutatására pedig termékek és be
rendezések kiállításán keresztül nyílt lehe
tőség.

A konferenciát Keszthely város polgár- 
mesterének üdvözlő szavai után Zrínyi 
Miklós, a konferencia elnöke nyitotta meg.

A tudományos tanácskozás résztvevői a 
kolloidkémia elméletével, a kolloidtechno
lógiával és a kutatások eredményeinek ipa
ri felhasználásával kapcsolatos kérdéseket 
a konferencia Tudományos Bizottsága által 
összeállított szekciókban („Nanostructured 
Materials”, „Adsorption at Interfaces”, 
„Surfactants, Polymers and Dispersions”, 
„Biological and Pharmaceutical Aspects”, 
„Polymers”, „Nanocomposites, Magnetic 
Materials”) vitatták meg. Ennek során 
olyan fontos iparágak kerültek szóba, mint 
a festék-, élelmiszer- és olajipar, a kozmeti
kai és háztartásvegyipar, környezetvédelem 
és gyógyszerformálás.

A konferencia plenáris előadója, Frank 
Caruso (Potsdam, Germany), „From 
Nanoscale Coated Colloid Entities to 
Organized Colloid Assemblies” címmel 
tartotta meg nagy sikerű előadását közvet
lenül a megnyitó után. A plenáris előadáson 
kívül 6 meghívott előadó: Dékány Imre: 
Nanoparticles and Ultrathin Nanofilms Sta
bilized in Layer Structured Materials, 
David Diaz: Spontaneous Formation of 
Metallic and Semiconductor Nanoparticles 
in Polar Organic Media. Experimental and 
Theoretical Studies, Hanns-Georg Kilián el 
al.\ Relaxation During Cell Growth and 
Reduplication a New Type of a „Frequency

Dispersion”, Robert A. Schoonheydt: 
Nanofilms from Colloidal Particles, Isaio 
Ando et al.: Diffusion of Rod-Like Poly
mers in the Liquid Crystalline State by 
Field-gradient NMR, Makoto Suzuki et al. : 
Hydratation Study of Biomolecules in 
Solution by Microwawe Dielectric Spect
roscopy című előadásai hangzottak el.

Az előadásokat és posztereket 123 olda
las „Book of Abstracts” kötetben foglaltuk 
össze. A Tudományos Bizottság által kivá
lasztott előadások/poszterek anyagát a 
Progress of Colloid & Polymer Science kü- 
lönszámában jelentetjük meg.

A kongresszuson öt világrész 17 orszá
gának tudósai vettek részt. A mintegy 122 
résztvevő között 32 külföldi (10 Európán 
kívüli) előadó és 30 diák volt. Összesen 52 
előadás (ebből 24 magyar) és 62 poszter 
(ebből 45 magyar szerzőjű) szerepelt a kon
ferencia programjában. A tudományos ta
nácskozás hivatalos nyelve az angol volt.

A 8. Kolloidkémiai Konferencia elő
adói, a szakterület elismert képviselői, elő
adásaikban a tudományterület legújabb 
eredményeit mutatták be. A szervezők örö
mére szolgált, hogy a konferencia lehetősé
get adott számos fiatal kutató munkájának

A Magyar Elválasztástudományi Társaság 
(METT) kétévente rendez Elválasztástu
dományi Vándorgyűlést. A társaság leg
utóbb -  négy év után -  ismét újra Lillafüre
den rendezte meg a találkozót. Örömünkre 
szolgált, hogy ez alkalommal nemcsak a 
Magyar Tudományos Akadémia (MTA) 
Elválasztástudományi Munkabizottságát, 
hanem a Magyar Gyógyszerészeti Társaság 
(MGYT) Gyógyszeranalitikai Szakosztá
lyát és a Magyar Kémikusok Egyesülete 
(MKE) Kromatográfiás Társaságát is a ren
dezők között köszönthettük.

A vándorgyűlésen a regisztrált 286 kol
légát a METT elnökének megnyitója után 
Görög Sándor, az MTA Kémiai Osztályá
nak elnöke, Kremmer Tibor, az MTA 
Elválasztástudományi Munkabizottságá
nak elnöke, Török Ilona, az MGYT Gyógy
szeranalitikai Szakosztályának elnöke, 
majd Liptay György, az MKE Analitikai

bemutatására, segítve ezzel a fiatalok tudo
mányos életbe való bekapcsolódását.

Utólag az ember hajlamos csak a szépre 
emlékezni. Ennek fényében talán megen
gedhető, hogy elmondjuk: a rendezvény 
után számos hazai és külföldi gratuláló le
vél érkezett a szervezőbizottsághoz. Ezek
ben a szakmai és rendezési színvonalat, va
lamint a konferencia hangulatát dicsérték.

A konferencia rendezői köszönettel tar
toznak a támogatóknak: European Com
mission, The 5th Framework Programme, 
MTA, OTKA, OM-Mecenatúra, Ville
roy&Boch Flungary Rt., Florin Kft., BUR- 
TON-APTA Kft., Coca Cola Company, 
Magyarország.

Itt ragadom meg az alkalmat arra, hogy 
köszönetét mondjak mindazoknak, akik a 
konferencia szervezésében segítségünkre 
voltak. Ezek közül is kiemelkedő Androsits 
Beáta (az MKE ügyvezető igazgatója), 
Bondár Mónika (MKE), Kiss Éva (ELTE), 
Szilágyi András (BME), Bosznai György 
(BME), S. Nagy Éva (BME) és Horányi Ta
más (BME), akik nélkül tervünk nem való
sulhatott volna meg. Külön köszönöm a 
konferencia elnökének, Zrínyi Miklósnak a 
támogatását és a szervezőbizottság elnöké
nek, Hórvölgyi Zoltánnak lelkiismeretes 
munkáját, amellyel a szervezőbizottságot 
mindvégig irányította.

Filipcsei Genovéva

Szakosztályának elnöke köszöntötte meleg 
szavakkal.

A plenáris előadást a METT örökös 
tiszteletbeli elnöke, Szepesy László tartotta 
a kromatográfia magyarországi történeté
ről. A délelőtt során került még sor Hajós 
Gyöngyi „A nagy hatékonyságú elektro- 
forézis lehetőségei az allergiakutatásban”, 
Bállá József és munkatársa „A lángionizá
ciós detektor és a mennyiségi elemzés” és 
Hazai István „Radioluminográfiás detektá
lás a planáris kromatográfiában” előadásai
ra.

A délutáni szekció a korszerű 
elválasztástechnikai módszerek alkalmazá
sával foglalkozott a gyógyszer-analitikában 
(Gazdag Mária), a természetes anyagok 
kutatásában (Nyiredy Szabolcs), a pro- 
teomikában (Janáky Tamás), a bioanali
tikában (Kremmer Tibor), a farmako- 
kinetika- és gyógyszer-metabolizmus

Elválasztástudományi Vándorgyűlés 2002
(Lillafüred, 2002. október 16-18.)
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kutatásban (Klebovich Imre), az élelmiszer
analitikában (Simonná Sarkadi Lívia), a 
formaldehid-körfolyamat kutatásában 
(Tyihák Ernő és munkatársai), valamint a 
környezeti minták analízisében (HlavayJó- 
zsef).

A vándorgyűlés résztvevői este szép- 
asszony-völgyi borkóstolón vettek részt, 
ahol a vacsora és a cigányzene melletti bor
kóstolót követően emelkedett hangulatban 
került sor a bortábomoki avatásokra.

A vándorgyűlés második napján Dinya 
Zoltán a HPLC-MS és a GC MS alkalma
zásairól tartott előadást az orvosbiológiai 
kutatás területén. Ezt követően Kilár Fe
renc és munkatársai („Sztereoszelektív kö
tőhelyek feltérképezése fehérjék felületén 
kapilláris elekroforézissel és modellszámi- 
tásokkal”), majd Csapó János és munkatár
sai „A merkapto-etán-szulfonsav mint új 
származékképző reagens az aminosav-ana- 
lízisben” előadásai következtek, melyeket 
Ferencziné Fodor Katalin és munkatársai 
„Kromatográfiás mérések minőségbiztosí
tása a gyógyszeripari rutinanalízisben” és 
Benkö András és munkatársa előadása kö
vetett az LC-MS-analízis szerepéről az 
igazságügyi szakértői bizonyításban.

A délutáni tudományos program a 62 
poszter bemutatójával folytatódott, majd a 
Magyar Elválasztástudományi Társaság 
közgyűlésére került sor. A közgyűlésen a 
vezetőség nevében az elnök beszámolt a 
2000-2001. évi működésről és a társaság 
költségvetésének felhasználásáról. A 394 
tagot számláló társaság az előző éveket is 
nyereségesen zárta, melyet a számvizsgáló 
bizottság jelentése is megerősített. Ismerte
tésre kerültek továbbá a 2003. év rendezvé
nyei és elfogadásra került a METT költség- 
vetése is.

A jól sikerült esti svédasztalos és sza
lonzenés fogadás egyaránt szolgálta a je
lenlévők kapcsolatépítését és a kötetlen ba
ráti beszélgetéseket.

A zárónapon „A hőmérséklet hatása a 
királis kromatográfiára” címmel Vékes Eri
ka és PhD témavezetői előadását követően 
Idei Miklós a kapilláris elektroforetikus 
módszerek (CZE és MEKC) alkalmazásá
ról beszélt a peptidek analitikájában. 
Ohmacht Róbert és munkatársa a hidrofób 
folyadékkromatográfiás állófázisok előállí
tásáról tartott előadását Mincsovics Emil 
követte, aki a transzfúziós, infúziós és infú
ziós-transzfúziós OPLC analitikai és 
preparatív lehetőségeiről adott áttekintést. 
Daood Hussein és kollégái a „HPLC-mód- 
szerek a fotoszintetikus pigmentek ku
tatásában” című előadását két kapcsolt- 
technikás előadás követte. Újszászy 
Kálmán és munkatársai az LC-NMR el
múlt kétévi fejlesztéseiről adtak számot,

majd Vékey Károly a „Kromatográfiával 
csatolt tandem tömegspektrometria” című 
előadása zárta a tudományos programot.

A zárszó előtt került sor a legjobb posz
terek díjazására. A METT főtitkára, Gaz
dag Mária vezette bírálóbizottság döntése 
szerint Ritz Ferenc (III. díj), Matus Zoltán 
(II. díj), valamint Iványi Róbert (I. díj) a 
Sigma-Aldrich díjait vehették át. A legdi- 
daktikusabb poszter különdíját -  melyet a 
Kromat Kft. ajánlott fel -  Takátsy Anikó 
PhD-hallgató nyerte el.

Zárszavában Szepesy professzor megkö
szönte a 28 előadónak és a 62 posztert be
mutató kollégának az értékes prezentációi
kat. Külön kiemelte, hogy csupán egyetlen 
poszter maradt el, ami nemzetközi összeha
sonlításban is kiemelkedő teljesítmény. Kö
szönetét mondott a 17 kiállító cégnek az 
anyagi támogatásért, valamint az értékes 
cégelőadások (Simkon, Agilent Technolo
gies és Kromat) előadóinak (Németh László, 
Harangi János és Németh-Tóth Zsolt),

Bruckner-termi előadások
(2002. novem ber 29.)

Novemberben a Bruckner-termi előadások 
keretében a 2002. évi Bruckner Győző-dí
jat elnyert két kutató, Stájer Géza, a kémiai 
tudomány doktora és Bajza István, PhD 
számoltak be eredményeikről.

Stájer Géza: 
Heterociklusok  

a bifunkciós vegyületek  
szegedi boszorkánykonyhából

Az ígéretes című előadás nem okozott csa
lódást a hallgatóságnak. Az előadó rövid 
bevezetőben méltatta a Szegeden is iskola
teremtő Bruckner Győző munkásságát. 
Az általa felismert az efedrinnél észlelhető 
N -0  acilvándorlás vezetett azokhoz az 
aminoalkoholokhoz és aminosavakhoz, 
melyek a mai kutatások kiinduló vegyülete- 
it képezik. Az előadás két nagyobb egység
ből tevődött össze. Az első részben a ciklu
sos anhidridek és aromás vegyületek 
Friedel-Crafts-reakciója során képződő g- 
és d-oxo-karbonsavakból előállított hetero- 
ciklusokkal foglalkozott. A g- és d-aroil- 
karbonsavak előállításához használt kom
ponenseket sokrétűen variálták: mind az 
aromás vegyületeket, mind a karbonsavan- 
hidrideket (például ciklohexán-, ciklo- 
hexén- norbomén-dikarbonsavanhidridek). 
Az aroil-karbonsavakat aminoalkoholok- 
kal, diaminokkal, o-aminofenolokkal kon- 
denzáltatva 5-7 gyűrűtagszámú heterocik- 
lusokat kaptak. Ezek között meglehetősen 
merev térszerkezetűek is vannak, melyek 
biciklo-alkán és aromás gyűrűt is tártál-
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hogy nem reklám-, hanem valódi tudomá
nyos előadásokat tartottak. Végezetül 
felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy társa
ságunk 2003 tavaszán tartja az Elválasztu- 
dományi Ankét ’03 rendezvényt és 2003. 
szeptember 3. és 5. között a „5th Balaton 
Symposium on High Performance Separa
tion Methods” konferenciát, mely alkal
makra minden kollégánk időben megkapja 
az értesítéseket.

Megítélésem szerint a jó hangulatú és 
igen magas szakmai színvonalú vándor- 
gyűlés jól reprezentálta a valamennyi 
elválasztástudománnyal foglalkozó kollé
gának már ismerős jelmondatot, miszerint 
,, Chromatography separate compounds, 
but unit people! " ( A kromatográfia szétvá
lasztja a vegyületeket, de egyesíti a népe
ket). Kívánom, hogy ennek szellemében 
egyre több kolléga vegyen részt a követke
ző elválasztástudománnyal foglalkozó ren
dezvényeken.

Nyiredy Szabolcs

maznak. Az előadó különös figyelmet 
szentelt a reakciók sztereokémiájának. 
A reakciók döntően sztereoszelektívek, de 
hogy melyik izomer keletkezik egy adott 
vegyületből, arra általános szabály nem ál
lítható fel.

Az előadás második részében olyan he
terociklusos vegyületekről (pirimidinonok, 
pirimidin-dionok, oxazinok...) esett szó, 
melyeket retro-Diels-Alder-reakció útján 
nyertek, azaz a gyűrűben lévő egyik kettős 
kötést a reakciók során Diels-Alder-addukt 
formájában védték meg. Diendo- és diexo- 
norboménkarbonsavakból kiindulva érde
kes sztereokémiájú egy vagy több konden
zált gyűrűt tartalmazó heterociklusokhoz 
jutottak. A lendületes előadásban bemuta
tott munka jelentőségét a példák sokfélesé
ge mellett a témában megjelent nagyszámú 
publikáció is jelzi.

Bajza István:
Bakteriális sejtfelszíni 

oligoszacharidok előállítása

A szerző az MTA-DE Szénhidrátkémiai ku
tatócsoport hagyományait folytatva négy, 
nemrégiben izolált Mycobacterium antigén 
oligoszacharid láncainak szintézisét mutat
ta be. A rövid bevezetőben az előadó rámu
tatott a Mycobacterium-fajok fontosságára, 
melyek között híres-hírhedt betegségek (pl. 
a lepra) kórokozóit is megtalálhatjuk. 
A sejtfelszíni oligoszacharidok fontos sze
repet játszanak a molekuláris szintű felis
merési folyamatokban. Ezek megismerésé-



re irányuló biológiai vizsgálatokhoz van 
szükség jól definiált szerkezetű, fehérje 
hordozóhoz kötött oligoszacharidokra, ún. 
glikokonjugátumokra. A színvonalas és jól 
követhető előadás percei alatt védőcsopor
tok és kapcsolószerek széles tárházában 
gyönyörködve megsejthettük az előadó 
munkájának komplex jellegét, a védőcso
port-stratégia kidolgozásától kezdve az 
előállított vegyületek konformáció és kon
figurációvizsgálatához használt NMR-

KÉMIAI ÉS VEGYIPARI

Műanyag é s  Gumi

(39. évfolyam, 12. szám, 2002. december) 
Keresztes Róbert -  Zsidai László -  

Kalácska Gábor: Műszaki műanyagok di
namikus tribológiai vizsgálata II. Eredmé
nyek és következtetések

Buzási Lajosné: Újdonságok a mű
anyagok építőipari alkalmazásában

Pokorny, Peter: A többkomponensű és 
a betétes fröccsöntés a jövő technológiája 

ALLROUNDER fröccsöntő technoló
gia poralakú anyagok feldolgozásához 

Klatt, K. -  Rabkin, M. -  Brüger, Th.: 
Elektronikus úton központilag szabályozott 
légrugó rendszer vasúti járművekhez 

Sanden, Martin -  Snow, Mike: Az ún. 
háromszögeléses érzékelők szerepe az ab
roncsipar érintkezésmentes méréseinél

Magyar Vegyipar

(12. évfolyam, 12. szám, 2002. december) 
A MAVESZ Elnökségének évzáró ülése 
A Környezetvédelmi és Biztonságtech

nikai Bizottság 2002. évi tevékenységéről 
Eredmények és kudarcok. Beszámoló a 

MAVESZ Állandó Szakmai Bizottságainak 
vám- és kereskedelempolitikai tevékenysé
géről

Konferencia a Felelős Gondoskodás tu
datosításáért

A biztonságtechnika több területén vár
ható jogszabály-módosításokról

Magyarország műanyagipara 2002. I- 
III. negyedévében

„Az EU-csatlakozással járó kötelezett
ségünk közműfejlesztési programja” cím
mel rendezett találkozóról

Kiskunfélegyháza meghatározó vállal
kozása

Az uniós csatlakozásig a közös tenniva
lókra kell koncentrálni

Százmilliós fejlesztés Peremartonban

technikákig. (Az egyik baktériumból izolált 
oligoszacharidban például még nem tudták 
megállapítani valamely hidroxilcsoport tér
állását, ezért mindkét diasztereomert szin
tetizálni kellett.) A szintetizált négy 
oligoszacharidon keresztül valóban bepil
lantást nyerhettünk a cukorkémia szépsége
ibe és nehézségeibe is.

Kovács Gergely 
ELTE Szerves Kémiai Tanszék

(Az előadások kivonatai cs a Bruckncr-tcrmi elő
adások programja olvasható az MTA Kémiai 
Osztály, Szerves és Biomolckuláris Kémiai Bi
zottság honlapján a következő wcboldalon: 
http://www.kfki.hu/~cheminfo/osztalv/bizot- 
t/bmckncr/bruckner.htmn

TÁRGYÚ LAPOK TARTALMÁBÓL

Folynak-e a tárgyalások a színfalak mö
gött? Olvasó Árpád reflexiói Körtvélyes 
István által a Népszabadság hasábjain fel
vetett kérdésre

A hónap körkérdése. Milyen volt az el
múlt és milyen lesz a jövő év? Várakozások 
és remények

Néhány szó a magyar gumigyártásról 
Hírek a vegyiparból

MÓL Szakm ai T udom ányos  
Közlemények

(2002. 2. szám)
Dénes Ferenc: Trends in the European 

refining industry
Wilde György: Hogyan tovább?
Almási Miklós -  Rácz László: Energia- 

hordozók megadóztatása az EU-ban
Wilde György: EU-s javaslatok az alter

natív üzemanyagok elterjesztésére
Rácz László: Az EU új, készülő készle

tezési előírásai
Alács Lajos -  Vük Tibor: SCM avagy a 

hozzáadott érték növelése a MÓL Rt. 
downstream folyamataiban

Holló András -  Szirmai László: MÓL 
TEMPO 99 EVŐ

Deák Árpád -  Tömösközy Zsolt -  Cser
nyik István -  Sebestyén László: Tiszai Ve
gyi Kombinát stratégiai fejlesztése 

Almási Miklós: Egy ítélet margójára 
Jóvér Béla: A pirobenzin feldolgozásá

nak optimalizálása
Lázár László -  Czágler István -  

Horváthné Fantó Erika: MOL-útépítési bi
tumenek minőségértékelése

Bíró Szabolcs -  Geiger András -  
Bariba László -  Deák Gyula -  Horváthné 
Fantó Erika: Gumiőrlemény alkalmazása 
bitumenekben és aszfaltban

Reiterné Kondor Edit -  Söjtöri Péter: 
A  Dunai Finomító vízrendszereinek felül
vizsgálata és korszerűsítése

Keresztényi István: Környezetvédelmi 
fejlesztések mikrobiális biotechnológiai el
járásokkal

Kohán József: Bemerülő gyorshűtéses 
hulladékégetés

Almási Miklós: Javaslat a jövedéki és a 
környezetvédelmi termékdíj törvény össz
hangjának megteremtésére

Rácz László -  Mizsey Péter: Az FCC- 
üzem reaktor-regenerátor rendszerének irá
nyítástechnikai célú felülvizsgálata a rough 
set algoritmus segítségével

Szabó László -  Tóth Mihály: Karbantar
tási információs rendszer fejlesztési kon
cepció (KAR-modul)

Bállá Tamás: Az állapotfelügyelet he
lye az üzemfenntartásban MÓL Rt. finomí- 
tási karbantartási példák tükrében

Szigel Ferenc: Az interneten találtuk. 
Élenjáró karbantartási gyakorlat

Wilde György -  Wilde Annamária: Mi
lyen kockázatot jelent az MTBE?

Krámer Márta -  Hadházy Tímea: Mi
ben rejlik az értékesítési munkatársak tartó
san jó teljesítésének sikere?

Szigel Ferenc: Változtatás vagy válto
zás? Ismerkedjünk meg a termelési szolgál
tatás-beszerzéssel

Rácz László: Hol létesült az első kőolaj
finomító?

Áttekintés az eddig megjelent közlemé
nyekről

A szerkesztőbizottság közleménye

Plast-lnform

A Műanyagipari Mérnökök Egyesületé
nek honlapján (www.spe.hu~) a Plast- 
lnform újságban olvashatók a műanyagipar 
hírei, pályázatok, cégbemutató riportok, 
rendezvények és szakcikkek.

S. E.
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TÁJÉKOZTATÓ MUNKATÁRSAINK RÉSZÉRE

Tartalmi célkitűzések

1. A  M agyar K ém ikusok Lapja (M KL) a M agyar 
K ém ikusok Egyesületének havonta m egjelenő műszaki 
tudom ányos ismeretterjesztő folyóirata és hivatalos lap
ja . A lap az Egyesület tagjait és az érdeklődőket a kémia 
és a vegyipar (kivéve a m űanyag-feldolgozást és alkal
mazást, valamint a gumiipari technológiákat) újdonsá
gairól és az e területeket érintő hírekről összefoglaló és 
közérthető módon, magyar nyelven, mérnöki szinten tá
jékoztatja.

2. A lap célja a gyakorlatban közvetlenül felhasznál
ható, általános érdeklődésre számító inform ációk és ak
tuális egyesületi és szakmai hírek közlése főcikkek és 
szem leszerű  blokkok form ájában. Főcikkeink témái: 
alaptudom ányi összefoglalók, új gyártm ányok és új 
technológiák, új gépek, készülékek és műveleti megol
dások, folyam atirányítás, gyakorlati analitika, vállala
tok  élete és m űködése, hazai m érnöki m egoldások, 
e g é s z s é g  v é d e le m -b iz to n s á g  te c h n ik a -k ö r n y e z e t
védelem , üzem technika, vegyigyártervezés, vegyipari 
gazdasági és pénzügyek, iparpolitika, a kém ia oktatása. 
A blokkok címei: A vegyipar és kémiatudomány, Egye
sületi hírek.

Egy-egy közlem ény tém áját általában a szerkesztő
ség jelö li ki, am elynek kidolgozására felkéri az illetékes 
szerzőt. Ez azonban nem  zárja ki, hogy a szerkesztőség 
ne fogadjon el spontán felvetődött tém ákat, de ezeket és 
tartalm i körüket célszerű előzetesen egyeztetni a szer
kesztőséggel. A szerkesztőség egy-egy fejlődési irány
zat, egy-egy új gyártm ány vagy technológia teljes egé
szének bem utatását kéri a szerzőktől.

3. Kérjük szerzőinket, hogy m ondanivalóikat tömö
ren és jó l  érthetően fogalm azzák meg. M ellőzzék az ön
célú történeti áttekintést, az általános bevezetést, illetve 
ezeket csak  a közlem ény m egértéséhez okvetlenül 
szükséges terjedelemben adják meg. A közlem ény címe 
legyen rövid és konkrétan tájékoztasson a tartalomról. 
A bevezetés tartalm azza a m unka célkitűzéseit és tár
gyát. A  közlemény f ő  részét a tém a logikus szerkezetű, 
töm ör és középfokú végzettségű vegyész számára ért
hető leírása képezze.

4. Kérjük, hogy közlem ényeik teljes terjedelm e (a 
kézirattartozékokkal együtt) ne haladja m eg a 12 gépelt 
oldalt (szóközökkel együtt legfeljebb 25 ezer karaktert, 
ábrák és táblázatok esetén ebből levonva az azok által 
elfoglalt felületnek megfelelő karakterszámot).

5. A beérkezett közlem ényeket a szerkesztőség elő
ször tém ájuk és kidolgozásuk je llege szerint értékeli, 
fenntartva a jogot a közlem ények lektoráltatására. Ezt 
követően a közleményeket tartalm i helyesség, nyomdai 
előkészítés szempontjából értékeli és vélem ényét a lek
tori vélem énnyel együtt visszaküldi az elsőnek feltünte
tett szerzőnek, az azok szerinti m ódosítást kérve. Kér

jük  a szerzőket, hogy a közlem ényen a szükséges jav í
tásokat végezzék el, és a javíto tt változatokat szíves
kedjenek m ielőbb eljuttatni a szerkesztőségbe. A törde
lési m unkák  elkészülése u tán  m ég kérhetjük  a 
kefelevonatok elektronikus változatának gyors ellenőr
zését is a szerzőktől. A szerkesztőség fenntartja a jogot 
a közlem ény stilisztikai, egyértelm ű elírási hibáinak ja 
vítására, és a kism értékű rövidítésre.

6. A közlem ények tartalmáért (adatvédelem ) és kö
zölhetőségéért (pl. szabadalmi szem pontok) a szerzők 
felelősek. Szakm ai vita esetén a szerkesztőség közli a 
szerző álláspontját, de fenntartja a jogo t a szakm ai el
lenvélem ényeknek a lapban való nyilvánosságra hoza
talára.

Kézirat-előkészítés és külalak

7. K érjük szerzőinket, hogy a Rich Text fá j l  fo rm á 
tumban elkészített, a szöveges részen kívül elhelyezett 
táblázatokat és ábrákat tartalmazó közlem ényből egy 
k inyom tato tt és az ellenőrzés után aláírt példányt a 
m ágneslem ezzel együtt küld jenek  be szerkesz tősé
günkbe (1027 Budapest, Fő u. 68.). A közlem ény köz
vetlenül a m ail.m ke@ m tesz.hu elektronikus levelezési 
cím re is továbbítható, de az esetleges torzítások kizárá
sára ez esetben is kérünk egy kinyom tatott és ellenőrzés 
után aláírt példányt. A tördelt szövegek elektronikus 
változatának gyors ellenőrzéséhez és az esetleges gon
dok gyors elintézése érdekében kérjük, szíveskedjenek 
elérhetőségüket (e-mail cím, telefonszám ) a közlem ény 
benyújtásakor külön közölni.

8. A cím oldalon a szerzők nevei után lábjegyzetben 
kérjük feltüntetni munkahelyi vagy lakcím üket. Kérjük, 
hogy szöveg közben -  a képlet- és egyenlethivatkozá
sok kivételével -  ne alkalm azzanak félkövér, vagy kö
vér betűtípust.

9. A szám szerű adatokat a szöveges rész után elhe
lyezett táblázatban, vagy ábrán  is be lehet m utatni. 
Ezeknek legyen arab sorszáma és m agyar címe, az ada
tok m értékegységei szerepeljenek a megfelelő rovatok
ban, és a szöveges részben legyen hivatkozás rájuk. 
A szám okat helyi érték szerinti hárm as tagolásban je 
löljük (pl. 12 345,6). Az ábrák m éreteit úgy kell m egvá
lasztani, hogy lehetőleg ne haladják m eg főcikkek ese
tén a 80 m m -es hasábszélességet, de a bem utatni kívánt 
összefüggés a kellő pontossággal leolvasható legyen. 
Kérjük, hogy az ábrák, diagramok színezésénél, kitölté
sének m eghatározásakor vegyék figyelembe, hogy azok 
a lap sajátosságainak megfelelően fekete színben és an
nak tónusaiban jelennek m eg (fekete-fehér form ában 
kinyom va m eggyőződhetnek az ábra részleteinek érzé- 
kelhetőségéről). Fényképeket csak akkor közöljenek, ha 
az feltétlenül szükséges. Ebben az esetben ránézeti ere
detit, vagy diákat tudunk elfogadni A/4 méretig. A digi-
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talizált képeket (ábrákat) 300 dpi fe lbontással t i f  vagy 
jp g  kiterjesztésű fájlokban kérjük az adathordozón el
küldeni.

Az ábrák számát és cím ét az ábra alatt középen he
lyezzék el, például a következőképpen: 1. ábra. Ábra- 
cím leírása. Az ábrákon a feliratokat nagybetűvel szí
veskedjenek kezdeni. A szám -, vagy betűjelzések 
m agyar nyelvű m agyarázatát minden esetben az ábra
cím alatt közöljék. A közlés módja: szám, vagy betű 
(félzárójel, illetve pont nélkül dőlt betűvel, utána kis be
tűvel kezdve a m agyarázószöveg, azután pontosvessző, 
majd a következő szám, ill. betű stb.).

A táblázatok felett kell feltüntetni jobbra zártan dőlt 
betűvel a táblázat számát (pl. 1. 
táblázat) és alatta középütt fél
kövérrel a címet. K érjük a táb
lázat oszlopait bevonalazni és a 
fejrovatokban levő szöveget, a 
m ennyiség nevét vagy je lé t a 
m értékegységtől vesszővel el
választani.

A  közlem ényben a lka lm a
zott képleteb-e félkövér róm ai 
számm al hivatkozzanak a szö
vegben. A matem atikai egyen
letek m ennyiséget kifejező té
nyezőit dőlt betűsen kell 
szedni. Kérjük a nem  m agyar 
betűjeleket, különleges írásjeleket a nyom da részére kü
lön jelölni a kézirat baloldali margóján, és ha mód van 
rá, ne a szimbólum beszúrás menüt, hanem a Symbol 
fontkészlet karaktereit használják.

10. Az irodalmi hivatkozás az Irodalom  bibliográfi
ai adatainak sorszám ával történjen. A z Irodalom ban 
meg kell adni dőlt betűvel a szerzők családnevét és utó
nevének  kezdőbetűjét. A z u tónév kezdőbetűje u tán  
pontot, ha nem magyar a szerző, az utónév előtt vesszőt 
kell tenni. Több szerző esetében az egyes neveket nagy 
kötőjellel kell elválasztani. Az utónév után kettőspontot 
kell tenni, amit a m ű cím e követ. Idegen nyelvű könyv 
esetén az eredeti cím et kell közölni. Könyvirodalom nál 
ezt követi a könyv kiadójának m egnevezése, a kiadás 
földrajzi helye (város), m ajd a kiadás éve. Folyóiratcí
m ek esetében a folyóirat rövidítése kerül a mű címe he
lyébe, utána pont következik. Ezután kell megadni az 
évfolyam  számát (a kötetszám ot) dőlt betűvel (utána 
vesszővel), majd az idézet kezdő oldalszám át (utána 
ponttal), végül a m egjelenés évét kerek zárójelben. K ér
jük , tüntessék fel az összefoglaló közlem ények végén 
jobbra szedve, hogy az irodalom  és a saját anyagok ösz- 
szegyűjtését mikor zárták le (pl. Irodalomgyüjtés lezár
va: évszám. hónap betűvel kiírva).

11. Főcikkek esetén a kézirat végén meg kell adni a 
közlem ény rövid (max. 10 gépelt soros) összefoglalását 
(tartalmi kivonatát) m agyar és angol nyelven. Ez tartal
m azza a szerző(k) neve(i)t dőlt betűvel, kettőspont után 
a közlemény címét félkövér betűvel, m ajd a rövid tartal
mi ismertetést. Csak a m agyar nyelvű összefoglaló alá, 
jobb  oldalon, a következő  szöveg alkalm azandó:

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

A mértékegységek jelölése

12. A z alábbiakban felso ro ljuk  a leggyakrabban 
használt m ennyiségek és m értékegységek nevének és 
je lének  szabályos alakját. A decim ális szorzókat előtag
gal, ún. prefixum m al helyettesítjük. A tört és a szorzat 
alakú egységben a prefixum ot az egység elé írjuk: pl. 
kJ/kg, m N /m 2. Összetett prefixum ot nem  szabad alkal
mazni.

a) A z anyagm ennyiség m értékegységének  neve 
mól, nem zetközileg elfogadott je le  mól. Helytelen, ha 
az anyagm ennyiség helyett a m ólok szám át vagy mól
szám ot mondunk.

b) További használható  m értékegységek  (jelük): 
perc (min), óra (h), nap (d)

c) További használható m értékegység  (jel): tonna 
(t), törtrész: gram m  (g), dekagram m  (dag vagy dkg)

írásmód

13. Az általánosan elfogadott szakkifejezéseket, ve- 
gyületeket a „K ém iai helyesírási szó tár” (F odorné  
Csányi P iroska -  Fábián Pál -  H őnyi Ede; M űszaki 
Könyvkiadó, Budapest, 1982), a m értékegységeket és a 
m ennyiségek nevét és je lé t „A fizikai-kém iai definíciók 
és je lö lé sek ” (R iedel M iklós; Tankönyvkiadó, 1990) 
szerint kell írni. A magyar kém iai elnevezés és helyes
írás szabályait a „S zervetlen  kém iai nevezék tan” 
(F odorné Csányi Piroska -  S im ándi László; M agyar 
K ém ikusok Egyesülete, Budapest, 1995) és az „Ú tm u
tató  a szerves vegyületek  IU P A C -nevezéktanához” 
(N y itra i J ó z s e f  -  N agy József;  M agyar K ém ikusok 
Egyesülete, 1998) című kiadványokban foglaltak sze
rint kell alkalmazni. A műszaki helyesírás szabályait a 
„M űszaki helyesírási szótár” (Fodorné Csányi Piroska 
-  Fábián Pál -  Csengeri P intér Péter; M űszaki Könyv
kiadó, Budapest, 1990) szerint kérjük követni.

A szerkesztőség

Fogalom Mértékegység neve Mértékegység rövidítése

Erő Newton N
Nyomás Pascal Pa
Munka és energia Joule J
Hőmérséklet Kelvin, Celsius-fok

UО

Frekvencia Hertz Hz vagy s"1
Fordulatszám Hz vagy s_1
Hővezető-képesség W n r'x K -1 = Jxs^Km-'xK"1
Hőátadási tényező Jxs-'m r'xK -1
Felületi feszültség N xm '1
Dinamikai viszkozitás Nxsxm-1
Kinematikai viszkozitás mxs-1
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Magyarország és a közép-európai térség egyik vezető gyógy
szerkutató, -termelő és -értékesítő vállalata folyamatosan 
várja megmérettetésre vágyó, középfokú angolnyelv-tudás- 
sal rendelkező

VEGYÉSZ, VEGYÉSZMÉRNÖK

végzettségű munkatársak jelentkezését a termelés, a kutatás, 
a minőségbiztosítás és a technológiai fejlesztés területeire.

Magas színvonalú szakmai munkájáért cserébe az EGIS 
Gyógyszergyár Rt. versenyképes jövedelmet, kimagasló 
színvonalú szociális ellátó rendszert és folyamatos szakmai 
továbbképzési lehetőséget nyújt.

A felvételt nyert pályázók számára biztonságot jelent a 
széles körű, mindenre kiterjedő szociális juttatások rendsze
re. Szabadidejük tartalmas eltöltését szolgálják üdülőink, 
vitorlásaink, sporthajóink, sportpályáink, edzőtermeink, 
könyvtáraink.

Csatlakozzon egy dinamikusan fejlődő nemzetközi céghez!

Ha könnyen veszi az akadályokat és Ön is részese szeretne 
lenni a sikereinknek kérjük, ne késlekedjen, és juttassa el 
szakmai önéletrajzát az alábbi címre:

EGIS Gyógyszergyár Rt.,
személyzeti és oktatási osztály
1106 Budapest, Keresztúri út 30-38. 
fax: 06-1-265-5807, e-mail: hr2@egis.hu
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A M agyar Kém ikusok Lapját tám ogató  vállalatok é s  intézm ények
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A magyar kémikusok lapjának médiaajánlata 2003. évre

A M ag y ar K ém ikusok  L a p ja  (M K L ) a M agyar K ém ik u so k  E gyesü le tének  (M K E) 1945-ben a lap íto tt, egyetlen 
m ag y ar nyelvű g y ak o rla ti kém iával foglalkozó m é rn ö k i sz in tű  fo lyó ira ta , az M K E  h iva ta lo s la p ja . 

S zerkesztésének  leg fon tosabb  célkitűzése a m é rn ö k i sz in tű  ism ere tte rjesz tés és ta p asz ta la tc se re  
a kém iai technológia valam ennyi te rü le té n , a v eg y ip ari és egyesületi h íre k  közlése.

Az MKL-ban megjelenő hirdetések és fizetett közlemények 2003-ben havonta a MKE tagjaihoz és az előfizetőkhöz jutnak el. 
Olvasóink között találhatók az ország valamennyi vegyipari gyárának, illetve kémiával és kémiai technológiával foglalkozó 

intézeteinek és intézményeinek döntéshozói és véleményformálói.
A MKL színes és fekete-fehér hirdetéseket egyaránt megjelentet. Kérjük, hogy a hirdetéseket az alábbi minőségi követelmények

szerint küldjék meg szerkesztőségünknek.

A hirdethető felület mérete egész oldalnál 245x170 mm, fekvő oldalnál 120x170 mm, álló fél oldalnál 245x80 mm.

Lapunk tárgyhó 5-ig jelenik meg. Megrendelésüket, ill. hirdetésüket és fizetett közleményük anyagait a tervezett megjelenés előtt 
két héttel kérjük szerkesztőségünk címére megküldeni (Magyar Kémikusok Lapja Szerkesztősége, 1027 Budapest, Fő u. 68.).

Hirdetési alapdíjaink 2003-ben a következők (ezer Ft-ban ÁFA nélkül):

Egész oldal 88 160 +20% +30%
Féloldal 50 100 +20% +30%
Negyedoldal 32 73 +20% +30%

Többszöri megjelenéskor kedvezményt biztosítunk.
A fizetett közlemények (PR cikk) megjelentetésének díja megyegyezik a fekete-fehér hirdetés alapdíjával.
Megegyezés szerinti méretű szórólapot és prospektust is elhelyezhetünk a Magyar Kémikusok Lapjában.

A PR cikk kéziratának leadási formája megegyezik az egyéb cikkekével (1. az MKL útmutatóját).
Várjuk jelentkezésüket, kérdéseikkel forduljanak szerkesztőségünkhöz! További felvilágosítással készséggel állunk rendelkezésre. 

(Süli Erika, 1027 Budapest, Fő u. 68., Tel.: 201-6883. e-mail: mkl.mke@mtesz.huL
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Pillich Lajos 90 éves 2001

Pillich Lajos, okleveles vegyészmérnök, a Richter Rt. tisz
teletbeli örökös elnöke hosszú, nagy ívű és eredményes pá
lyafutása során ez év január 13-án töltötte be 90. életévét. 
E jeles alkalomból valamennyi kolléga, a Magyar Kémi
kusok Egyesülete és szerkesztőségünk nevében gratulá
lunk, jó egészséget, nyugalmas, békés életet kívánunk.

Azt hiszem, Pillich Lajos hazai rekordokat döntött meg 
azáltal, hogy 1935 óta, tehát rövid megszakításokkal közel 
70 éve egyetlen cég, a Richter Gedeon Rt. szolgálatában, 
még pontosabban a cég iránti örök elkötelezettségben él.

Pillich Lajos 1913. január 13-án Székelyudvarhelyen 
született. Innen hozta magával az erdélyi havasok tiszta le
vegőjét és keménységét. 1930-ban, kis szerencsével (mint 
román állampolgárt) vették fel a József Nádor Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki Karára, 
ahol 1935-ben szerzett vegyészmérnöki oklevelet. „Nézze, 
az egy olyan munkahely, ahol haláláig lehet az ember” -  
ajánlotta Richter Gedeon gyárát a friss diplomás kisegítő 
tanársegédnek Zem plén Géza professzor, akitől R ichter  
Gedeon kért javaslatot fiatal mérnökökre. „Hát akkor meg
próbálom” -  volt a válasz, és ezzel megkezdődött egy szí
nes, változatos, emberi megpróbáltatásokban és szakmai 
kihívásokban is gazdag, de legfőbbképpen rendkívül ered
ményes sikertörténet.

Pályafutását analitikusként kezdte, majd üzemmérnök 
lett és 1937-ban rábízták az inzulin gyártását. Üzemi mű
ködése alatt a vállalat majdnem valamennyi alapanyag- 
gyártó üzemét hosszabb-rövidebb ideig sikeresen vezette.

1942-től 1976-ig a gyár műszaki igazgatója (29 évesen!), 
kezdetben a termelés, kutatás, majd a fejlesztés irányítója. 
1944 májusában az igazgatóság tagjává választották. 
1939-ben, a háború kitörésekor és ezt követően vége lett a 
boldog békeéveknek, és megkezdődött a személyes tragédi
ával (R ichter Gedeont a nyilasok 1944-ben meggyilkolták), 
világgazdasági vargabetűkkel (a cég elveszti legjelentősebb 
támaszát, a Richter Gedeon által alapított nemzetközi háló
zatát), majd a háború után kezdetét veszi az értéktörvény ha
tását tagadó szovjet mintájú tervgazdálkodás, és az ezekkel 
kapcsolatos vészes napok, hónapok és évek. Leleményessé
gével és személyes bátorságával Pillich Lajos kétszer szem
besült a vállalat felszámolásának veszélyével. Először, ami
kor 1944-ben megtagadta a vállalat nyugatra telepítésére 
vonatkozó katonai parancsot. Másodszor, amikor a háború 
utáni szocialista átszervezés során meg akarták szüntetni a 
cég önállóságát, amiről személyesen számolt be a vállalat 
történetéről a Magyar Kémikusok Lapjában a gyár centená
riuma alkalmából írott történelmi áttekintésében [Magy. 
Kém. Lapja, 56, 440 (2001)]. „Semmi baj, az néki a tulaj
donsága, hogy ha nő veszélye, nő a bátorsága” -  vonatkoz
nak reá is Arany János szavai. Mert Pillich Lajos egyik leg
főbb erénye, hogy kitűnő érzékkel képes kezelni a 
válsághelyzeteket.

ÁS y jy
-— -Másik erénye, hogy mer és tud reálisan álmodni. Erről 
90. születésnapja alkalmából a Richter Hírek 2003. febru
ári számában megjelent interjújában vall, amikor elmond
ja, hogy egy 1949. évi távlati tervben megálmodták, hogy 
az addig szűk területre beszorult vállalat birtokba veszi a 
Szlávy utca túloldalát is. A tervet idővel sikerült „túltelje
síteni”, mivel a Gyömrői út másik oldalára is terjeszkedhe
tett a vállalat. Mindezt azért is sikerült így megoldani, mert 
Pillich Lajos nemcsak kiváló vegyész, hanem ragyogó me
nedzser is. Ő, a már idézett interjújában önmagát „botcsi
nálta” menedzsernek nevezi. Ez túlzottan szerény értéke
lés és megállapítás. Kár, hogy aktív működése alatt még 
nem osztották ki az Év menedzsere, vagy az Év vállalko
zója díjat, mert ő biztosan részesült volna ebben az elisme
résben, meg kár az is, hogy az illetékeseknek még nem ju
tott eszébe az Évszázad menedzsere cím odaítélése, mert ő 
ennek biztos várományosa lenne. Pillich Lajos nevével 
összefügg a nemzetközi viszonylatban számottevő, kitűnő 
innovatív készségekkel rendelkező, versenyképes gyógy
szeripari nagyvállalat alapjainak lerakása, amit az utódok 
sikeresen fejlesztettek tovább.

A Richter Hírek idézett száma szerint Pillich Lajos ed
digi önzetlen, hatékony munkájával bebizonyította, hogy a 
szakma iránti elkötelezettség, az ezzel társuló leleményes
ség és a szervezői munka új értékeket hoz létre, új lehető
ségeket tár fel, jobbá és teljesebbé teszi az emberi életet.

Pillich Lajos életéből szerencsére nem maradt el az el
ismerés sem: Magyar Köztársasági Érdemrend kitüntetett
je, Kossuth-díjas, Kőbánya díszpolgára.

Pillich Lajos 1990-1999 között a Richter Gedeon Rt. 
Igazgatóságának elnöke, 1999 áprilisától örökös tisztelet
beli elnöke.

Emberi magatartására, gondolkodásmódjára legjellem
zőbb az a válasz, amit az említett születésnapi interjúból 
idézünk arra a kérdésre: „Ha lehetne három kívánsága, mi 
lenne az?”: „Szeretném, hogy a világ erkölcsi szemlélete 
és magatartása hasonuljon a tudomány pozitív irányú fej
lődéséhez és ezáltal gyerekeinknek, unokáinknak, déduno
káinknak békésebb életben legyen részük, mint amilyen 
nekünk jutott osztályrészül. A második kívánságom az len
ne, amiről az előbb beszéltünk, hogy vállalatunk sikeresen 
fejlődjön, és második centenáriumi ünnepségén még na
gyobb eredményeket ünnepelhessen meg, mint amelyekre 
2001-ben lehetősége adódott. A harmadik kívánságom ki
fejezetten személyes jellegű, a Gondviselést szeretném ar
ra kérni, hogy majd elegánsan léphessek ki az ámyékvilág- 
ból, hogy ne legyek a környezetem terhére.”

Elnök Úr! Tisztelt Kollégánk! Kedves Barátunk! 
E szép, kerek évfordulón jó egészséget, és azt kívánjuk, 
hogy mint a napóra, csak a derű óráit számoljad! Teljesül
jenek kívánságaid, de közülük a harmadik minél későbben. 
Isten éltessen! Sz. G.
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A nanotribológia, mint a számítástechnika fejlődésének egyik kulcsa

ELEŐD ANDRÁS* 
ZALAI ANDRÁS**

Bevezetés

Kevés olyan berendezés, ill. eszköz létezik, am ely oly m ér
tékben m egváltoztatta az em ber mindennapi tevékenysé
gét, m int a számítógép. M egjelenésének hatása és fejlődé
sének m értéke a villam osság felfedezésével és fejlődésével 
hasonlítható csak össze. Szinte m inden egyes dolgozó és 
tanuló em ber közvetlen felhasználói kapcsolatban áll már 
a szám ítógéppel, m égis kevesen tudják, hogy robbanássze
rű fejlődése többek között éppen a nanotribológia területén 
elért kutatási eredm ényeknek köszönhető.

A számítógépek merevlemezes tárolóinak (winchesteré
inek), azaz a szám ítógépek legfontosabb m echanikus egy
ségének fejlesztése azonos ütem ben kellett, hogy kövesse 
a tisztán elektronikus alapegységek fejlődését. A m erevle
mezes tárolók fejlődési ütemére jellem ző, hogy az elmúlt 
10 évben beépítési m éretük változatlansága ellenére, kapa
citásuk 1 000-szeresére nőtt [1], sőt az IBM m ár 2001-ben 
bejelentette, hogy 2003-ra el szeretnék érni a 100 Giga- 
bit/négyzethüvelyk(inch2) tárolókapacitást.

M ind a m ár megvalósított, m ind pedig a tervezett kapa
citásnövekedés -  többek között -  az író-olvasó fej és a le
mezek közötti funkcionális kapcsolat tribológiai kérdései
nek szisztem atikus feltárásával és m egoldásával függ 
össze. K özlem ényünkben a szám ítógépek m erevlem ezes 
háttértáro ló jának tribológiai vonatkozású kérdéseit ele
mezzük, különös tekintettel a jelenleg is a nem zetközi ku
tatás középpontjában álló feladatokra.

A merevlemezes tárolók szerkezeti felépítése 
és működése

A fényképezőgépek 1” és 2” átmérőjű, egylemezes adattá
rolójától kezdve, a hordozható szám ítógépek 3” átmérőjű, 
egy-két lemezes adattárolóján keresztül a normál méretű, 
5” átmérőjű, m axim um  nyolc lemezből álló egységgel be
zárólag m inden m erevlem ezes tároló felépítése és m űkö
dési elve azonos. A lemezek m indkét oldala el van látva 
m ágnesezhető bevonattal, így a legnagyobb lem ezszám  
esetében összesen 16 író-olvasó fej végzi az adatok elm en
tését, ill. leolvasását ( 1. ábra).

M űködés közben a lemezek és az író-olvasó fejek kö
zött tiszta hidrodinam ikus levegőkenés alakul ki. Indulás
kor és leálláskor viszont, a siklócsapágyaknál jó l ism ert át
meneti állapotban, vegyes súrlódás jön  létre.

Az író-olvasó fej lem ez felőli oldala úgy van kiképez
ve, hogy az áram lástani feltételeknek m egfelelően állandó

* Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Járműelemek és Hajtások 
Tanszék, Budapest

** 1085 Budapest, József krt. 51.

1. ábra. Nyolclemezes adattároló mechanikus egységének 
körvonalrajza [1]

értékű és ideális eloszlású felhajtóerő ébredjen, ami a fejet 
a mágnesezhető lemezek forgása közben előre m eghatáro
zott, állandó m agasságban tartja (2. ábra).

TiC vagy TiC+DLC bevonatú 
kerámia csúszkák

mágnesező tekercs

2. ábra. Az író-olvasó fej lemez felőli oldala a csúszkákkal

A  fej kialakításának m ásik sajátossága, hogy az áram 
lástani okokból szükséges, ún. légterelő csúszkák egyben a 
fej „landolásakor” (a számítógép leállásakor), ill. „felszál
lásakor” (a számítógép bekapcsolásakor) a m ágnesezhető 
m erevlem ez m eghatározott sávjain siklanak. A csúszkák 
anyaga kerám ia (A120 3), am elyre a kopásállóság növelése 
és a tapadás m egakadályozása céljából TiC, újabban 2 nm 
vastagságú Si3N4 és erre 8 nm  vastagságú am orf gyém ánt 
(D iam ond L ike Carbon, rövidítve DLC) bevonat kerül. 
A későbbiekben látni fogjuk, hogy a csúszkák felületének 
kialakítása a súrlódási tényező és az anyagátvitel m egaka
dályozásának szem pontjából döntő jelentőségű.

A m ágnesezhető m erevlem ez olyan, több rétegből álló 
szerkezet, am elyben m inden rétegnek m eghatározott fel
adata és ehhez kapcsolódóan m inim álisan szükséges vas
tagsága van (3. ábra).

A lem ez alapanyaga alum ínium ötvözet vagy szálerősí
tésű  m űanyag. A m erevlem ez alapanyagával szem beni 
alapkövetelmény, hogy alakját sem a centripetális erő ha
tására, sem a hőtágulás hatására ne változtassa, továbbá, 
hogy felületi m inősége a technológiailag elérhető legki-
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k e n ő a n y a g ré te g  1 -2  nm  
v é d ő b e v o n a t (D LC) < 1 0  nm  
m á g n e s e z h e tő  b e v o n a t 1 5 -5 0  nm

e le k tro n s z e g é n y  N i-P ré te g  
10-15 (im
v ag y  eloxált A l-réteg  2 -1 5  (j.m

A I96M g4 sz u b s z trá tu m  
v ag y  s z á le rő s íté sű  m ű a n y a g  
0 ,7 8  mm

3. ábra. A merevlemez réteges szerkezete [1]

sebb érdességű legyen (legnagyobb érdesség „peak to val- 
ley” 10. ..20 nm, átlagos felületi érdesség Ra= 1 ...2  nm).

Az alapanyagra elsőként vagy egy elektronszegény N i- 
P-réteg kerül, vagy az alum ínium  eloxálásával alakítanak 
ki rajta  egy oxidréteget. Ezen a rétegen hozzák létre a 
m indössze egy kristály vastagságú mágnesezhető réteget. 
A  m ágnesezhető rétegre védőbevonat kerül, ami rendsze
rin t D LC -bevonat. E nnek a védőbevonatnak a feladata 
m eggátolni a m ágnesezhető réteg esetleges sérülését a fej 
felszállásakor, ill. landolásakor. A  D LC-bevonatot m ég né
hány m olekula vastagságú szerves kenőanyagréteggel is 
ellátják, am elynek az a szerepe, hogy az induláskor, ill. le
álláskor a fej és a lem ez közötti határkenést biztosítsa. 
M egállapították [2], hogy a kenőanyagréteg vastagsága 
nem  lehet nagyobb a lem ez négyzetes átlagos felületi ér
dességének (root-m ean-square roughness, Rt ~ l,2 5 R a) fe
lénél. Am ennyiben a kenőanyagréteg vastagsága ezt a kri
tikus értéket m eghaladja, roham osan nő a súrlódási 
tényező értéke és a kopás intenzitása, ami a m erevlem ezek 
sérü lésm entes élettartam ának  ugrásszerű  csökkenését 
okozza.

A lem ezeket a form ázás során szektorokra és sávokra 
osztják, ezek felcím zése után válik lehetővé az adatok tá 
rolása és pontos visszaolvasása. A  sávok szélessége, ill. a 
közöttük  lévő m ezsgyék  távolsága úgy van kialakítva, 
hogy az író-olvasó fej csúszkái a landoláskor m indig a sá
vok közötti mezsgyére, tehát az adatot nem  tartalm azó te 
rületre érkezzenek. Ily m ódon akadályozzák meg, hogy a 
lem ezek indításakor és leállásakor kialakult vegyes súrló
dás, ill. annak káros következm ényei kárt tegyenek az 
adathordozó területekben.

A  korszerű m erevlem ezek felületén, az adathordozó sá-

60

30

0

8 /um

4. ábra. Az író-olvasó fej parkoló pályájának kiemelése 
a merevlemez felületéből [3]

vök közötti m ezsgyék felü letén  lézersugár segítségével 
krátereket hoznak létre (lásd a 4. ábrát) annak érdekében, 
hogy az író-olvasó fej csúszkái a lemez felületével egyál
talán  ne érintkezzenek, hanem  csak a kráterek  perem ét 
érintsék, ill. azokon tám aszkodjanak [3]. A  kráterek átla
gos m agassága 12 nm, a krátersorok közötti távolság 40 
pm.

m á g n e se z h e tő  n em  m á g n e se z h e tő

5. ábra. A mágnesezhető réteg elvi szerkezete [1]

Az adatrögzítés (írás) során az író-olvasó fej végén lé
vő tekercs változó m ágneses erőtere a merevlem ez felüle
tének m ágnesezhető rétegében a m ágnesezhető dom éneket 
átfordítja, vagy eredeti helyzetében hagyja.

A  m ágneses erőtér nagysága, azaz az egységnyi infor
m áció tárolásához szükséges m ágnesezett terület nagysága 
függ a feszültségtől (rendszerfüggetlen, állandó érték), az 
elektromágnes két pólusa közötti légrés nagyságától (1 pm, 
állandó érték), valam in t az elektrom ágnes pólusai és a 
m ágnesezhető réteg közötti távolságtól. Ez utóbbi két ér
ték egym ással összefügg, nem  lehet tehát csak a légrés 
csökkentésével az egységnyi inform áció tárolásához szük
séges területet csökkenteni. A m erevlem ez m ágnesezhető 
rétege és az író-olvasó fej elektrom ágnes pólusai közötti 
távolság a fej repülési m agasságától (a jelenlegi m erevle
mezes adattárolók esetében 21 .. .23 nm  [4]), a m erevlem ez 
felületi érdességétől, valam int a 3. ábrán  szem léltetett ke
nőanyagréteg és védőbevonat együttes vastagságától függ.

A tárolt adatok visszaolvasása során ugyanez a helyzet, 
a fej tekercsében indukált feszültség a tekercs és a m ágne
sezett réteg közötti távolság négyzetével fordítottan ará
nyos. A m ennyiben tehát az indukált feszültséget állandó 
értéken akarjuk tartani, de az egységnyi inform áció tárolá
sához használt területet csökkenteni szeretnénk, csökken- 
tenünk kell a fej repülési m agasságát is.

A nanotribológiai feladat megfogalmazása 
a merevlemezes adattárolók fejlesztésénél

A z ism ertetett fizikai törvényszerűségekből következik, 
hogy a jelenlegi 10 G bit/négyzethüvelyk adattárolási kapa
citás m egtízszerezhető lenne, ha az író-olvasó fej és a m ág
nesezhető réteg közötti távolságot felére lehetne csökken
teni. Ehhez azonban felére kell csökkenteni a m erevlem ez 
maxim ális felületi érdességét, ezáltal csökkenthető lehetne 
a fej repülési m agassága, azaz a hidrodinam ikus levegőke
nés esetében a teherbíró kenőanyagréteg vastagsága. To
vábbá felére kell csökkenteni a m ágnesezhető réteget védő 
bevonat és a felületre folvitt szerves kenőanyag együttes 
vastagságát is. A  100 G bit/in2 adattárolási kapacitás eléré
séhez tehát a fej repülési m agasságának <10 nm  alá való

mkl2003. 58. ÉVFOLYAM. 4. SZÁM 123



csökkentése, valam int a kenőanyagréteg és a szilárd bevo
nat együttes vastagságának 5 nm -re való csökkentése 
szükséges.

A  m erevlem ez felületi érdességének csökkentése ne
héz, de elvileg nem  lehetetlen gyártástechnológiai feladat. 
A repülési m agasság az író-olvasó fej nagyságával és a 
csúszkák kialakításával szabályozható. A m ágnesezhető 
réteg védőbevonatának vastagságát az eljárás param éterei
nek változtatásával olyan m értékben kell csökkenteni, 
hogy a csökkentett érdességű felület topográfiáját tovább
ra se változtassa meg, azaz a bevonat vastagsága m aximum 
a legnagyobb érdességi érték egy tizede legyen.

Az egyik legnagyobb feladatot a szerves kenőanyagré
teg vastagságának csökkentése jelenti, mivel m ár az eddi
giekben is csak a m inim álisan szükséges kenőanyagréteg 
kialakulásával számoltak.

A merevlemez kenése szerves kenőanyagokkal

A m int az a 3. ábrán  látható, a m erevlem ezek felületét a vé
dőbevonat elkészítése után szerves kenőanyaggal telítik. 
A kenőanyagra azért van szükség, hogy az író-olvasó fej 
felszállásakor és landolásakor, a vegyes súrlódási szakasz
ban, biztonsággal elkerülhető legyen a fej csúszkái és a 
lemez felülete közötti száraz súrlódás és az ennek követ
keztében a két felület esetleges tapadása, ill. a részecskele
válás megindulása.

Az alkalm azott kenőanyaggal szembeni igényekre je l
lemző, hogy a m erevlem ez fordulatszáma 3 000 rpm-től 
je lenleg m ár 8 000 rpm-ig terjed (rpm=revolution per min- 
ute, percenkénti fordulatszám), a felülete csaknem ideáli
san sík, továbbá a megkívánt élettartam során (m inim áli
san 5 év) u tánkenésre term észetesen  nincs lehetőség. 
Az alkalm azott kenőanyagnak továbbá két különböző fe
lületi bevonat (az író-olvasó fej csúszkáinak esetében vagy 
A l20 3+TiC+DLC bevonata és a m erevlem ez DLC védőbe
vonata) között kell hatékony kenést biztosítania. A merev- 
lemezes adattároló is és a környezete is m elegszik üzem 
közben, a tartós üzemi hőm érséklet 50 °C közelében van. 
Ilyen üzem eltetési feltételek m ellett a kenőanyaggal szem
ben tám asztott követelm ények rendkívül szigorúak:

-  a néhány m olekula vastagságú kenőanyagréteg miatt 
nagyfokú és időtálló kölcsönhatás a kenőanyag m ole
kulái és a kent felületek között,

-  súrlódás- és kopáscsökkentés,
-  nagym értékű  tapadás és m egfelelő  kúszóképesség 

egyidejűleg, mivel a kenőanyagréteg a rá ható centri- 
petális erő hatására még az üzemi hőmérséklet legna
gyobb értékénél sem csúszhat meg, ugyanakkor vi
szont a lokális kúszóképességére szükség van az 
esetleges folytonossági hibák korrigálásánál.

A szóba jöhető  kenőanyagtípusok közül a szakirodalom 
[6-7] két nagy csoportot, a perfluór-poliéterek és a gyűrűs 
foszfazén vegyületek csoportját ismerteti. M indkét kenő
anyagcsoportot alkalm azták m ár korábban az űrbeju ttato tt 
objektum oknál [4], éppen a fentebb felsorolt igények alap
ján. A kenőanyagokra jellem ző, hogy a m olekulák végein 
olyan aktív csoportokkal rendelkeznek, am elyek a bevona

mkl

tolt felületeken a kenőanyag nagym értékű tapadását bizto
sítják [2].

♦  A  perfluórozott poliéterek (PFPE):
FOMBLINY:
CF30  [CF(CF3) CF20 ]n-[CF20 ]m-CF3 
FOMBLIN Z-DOL:
HO-CH2-CF2-0-[CF2-CF2-0]n-[CF20 ]m-CF2—CH2-OH 
DEMNUMS100:
CF3-CF2-CF2-0-[CF2-CF2-CF2-0]m-CF2-CF3 
A perfluórozott poliéterekre je llem ző, hogy nagy az 

oxidációs és term ikus stabilitásuk, valam int kicsi a párol
gási nyomásuk.

♦  A gyűrűs foszfazénszármazékok:

X-1P: ( (NP)3 -  foszfazéngyűrű, n=2)

F - f j - 0 -(N P )3~ O - f
NCF,J6-„

X-100:
[H(CE2)4CH2-0]-(N P)3-[0-C H 2(CF2)4H]4
XM L-86:

f - Q - o

HO(CH2) - 0

Q - °

■(NP)3- o - Q
XCH

A gyűrűs foszfazének term ikusán stabil vegyületek, a 
PFPE-ben nem  oldódnak, viszkozitásuk és illékonyságuk a 
PFPE-ével azonos. A z X - lP - t  kenőanyagként és adalék
ként is alkalm azzák, míg a két utolsó típust adalékként ja 
vasolják . L egjobb eredm ényt a perfluórozott po lié ter 
(FOM BLIN Z-DOL) és egy gyűrűs foszfazén adalék (<5% 
X-1P) együttes alkalm azásával érték el [6].

A két kenőanyagtipus közül a Z-DOL és az X- I P  anya
gokat választva, m olekulam odellezéssel próbáltuk m egha
tározni a m onom olekuláris kenőanyagréteg vastagságát.

Az X-1P molekulában a ciklotrifoszfazén-gyűrű fosz
foratom jaihoz négy db. 3-(trifluor-m etil)-fenoxi- és kettő 
4-fluor-fenoxi-csoport kapcsolódik. Ezek a gyűrűn egy
m áshoz képest véletlenszerűen helyezkednek el. A Z-DOL 
egy kisebb (2 000) átlagos m olekulatöm egű polim er, 
am elyben kétféle egység ismétlődik. Az m  értéke 8, míg az 
n értéke 12 lehet.

A  vegyületek m inim um energia-közeli konform ációit a 
HyperChem  5.0 (HyperCube) m olekulam odellező prog
ram  segítségével határoztuk meg egyrészt m olekulam e
chanikai módszerrel (M M + erőtér, Polak-Ribiere opti- 
m alizációs m ódszer), m ásrészt AM I félem pirikus kvan
tumkémiai optim alizációval [5].

Az X-1P m olekulában három szubsztituens a gyűrűtől 
fölfelé, míg a m ásik három  lefelé irányul (6. ábra). A ke
nőanyagréteg vastagságát a három -három  szubsztituens- 
nek a foszfazéngyűrűtől legtávolabb lévő pontjai által a l
kotott párhuzam os síkok távolsága adja.

A  Z-DOL esetében, tekintettel arra, hogy egy hosszú 
polim er m olekuláról van szó, feltételeztük, hogy a m ole
kula a hossza m entén terül el a felületen a szorpciós erők
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A m onom olekuláris kenó 'anyagréteg  szám íto tt vastagsága
1. táblázat

Elnevezés Képlet

n értéke, 
m értéke, 

illetve m/n 
értéke

Molekula-
tömeg

A kenőanyagréteg számított 
vastagsága, [nm]

félempirikus
módszerrel

optimalizálva

molekula
mechanikával
optimalizálva

Z-DOL H0-CH2-CF2-0-[CF2-CF2-0]n-[CF20]m-CF2-C H 2-0H
n = 12
m = 8 

m/n -  2/3
2 000 22...26 23...25

X-1P F - O - o l  - ( n p)j - Í o - Q
6-n

n = 2 1 000 102...132 68...129

F

6. ábra. Az X-1P trifluorometil-fenoxi-fluoro-fenoxi-foszfazén 
molekula alakja a félempirikus kvantumkémiai optimalizálás 

után

hatására, így a kenőanyagréteg vastagságát a m olekula kö
ré írható henger átm érőjével közelítettük.

A  számítási eredm ényeket az 1. táblázatban  összesítet
tük.

A kenőanyagok feltételezett hatásmechanizmusa

A lehetséges hatásm echanizm us m agyarázatára Kajdas ér
dekes elm életet dolgozott ki [6]. Feltételezése azon alapul, 
hogy

-  az A120 3-TíC/DLC  bevonat határrétegének H-atom - 
ja i részben pozitív töltésűek,

-  a H -kötéssel kialakult kölcsönhatás a fej határrétegén 
nagy súrlódást okoz az indítás/leállás során, ami a ke
nőanyag bom lásához vagy hiányához vezethet,

-  a szilárd-szilárd érdességek érintkezésénél kis energi
ájú elektronok keletkeznek.

Kajdas szerint az elektronok által indukált kenőanyag
bom lási m echanizm us a kenőanyag-kom ponens m oleku
lák bom lásának ionizációs m echanizm usán alapszik. A  ke
nőanyag-kom ponensek, m int pl. az alkoholok, anionokat 
képeznek és ezek kem iszorbeálódnak a fej pozitív töltésű 
csúszófelületén. Továbbá bárm ilyen ellenőrzött feltételek 
m ellett szerelik is a m erevlem ezeket, a levegő nedvesség- 
tartalm ából m indig adszorbeálódnak vízm olekulák a fej 
csúszófelületén.

Az író-olvasó fej TiC-nal bevont A120 3 kerám ia csú

•  gyenge szorpciós kötés 
—  kovalens kö tés

TiC  b e v o n a tú  Al20 3 c s ú s z k a

—--- —— ■ . . . a i

Hx.^ hC _ ”___á

«• hidrogén-kölcsönhatás

H
H

,0 . H

7. ábra. OH-csoportok szorpciója az író-olvasó fej 
TiC bevonatú kerámia csúszófelületén

TiC+D LC b e v o n a tú  AUQ, c s ú s z k a

8. ábra. Észter és karboxil szorpciója az író-olvasó fej 
TiC+DLC bevonatú kerámia csúszófelületein

szófelü le tein  a környezetbő l O H -csoportok  kem iszor
beálódnak. Az adszorbeált vékony vízfilm  kölcsönhatásba 
lép a részben kem iszorbeálódott O H -csoportokkal és a 
részben negatívan töltött oxigén- és pozitívan töltött h idro
génatomokkal.

Ha a felületen D LC-bevonat is van, akkor az OH he
lyett észter és karboxil lehet a szorpcióval m egkötött cso
port. Ezekkel a vízm olekulák hidrogénkötéseken keresztül 
kölcsönhatásba kerülnek, ezáltal erősebben kötődő filmet 
képeznek. A vízfilm et tehát megerősíti a vízm olekulák és 
a karbonbevonat kölcsönhatása a szabad kötésekkel.

A  hidroxilcsoportok és az oxigén kedveznek a víz ad
szorpciójának. A példaként bem utatott kenőanyagok közül 
a Z-DOL 2 hidroxilcsoporttal, m íg az X-1P zéró OH-cso- 
porttal rendelkezik, így a Z-D O L kölcsönhatásba léphet a 
vízzel, az X-1P viszont nem.

A következő ábrák az író-olvasó fej csúszkái és a m e
revlem ez között a h idrogénkötéseken keresztül lé trejött 
szorpciós kölcsönhatást m utatják Z-D O L és X -1P kenő
anyagok jelenlétében. A  lemez felületének legkülső szilárd 
bevonata am o rf h id rogénezett karbon (D LC ) bevonat. 
A m ennyiben  az a lkalm azott kenőanyag  a Z -D O L per- 
fluórozott poliéter, a kenőanyag a funkciós csoporton ke
resztül kötődik a lemez felületéhez (P. ábra).

A fej csúszkái a m erevlem ezzel az adszorbeált vízm o
lekulák és az O H -csoportok h idrogénkötésein keresztül 
kerülnek kölcsönhatásba. Ez a kölcsönhatás annál erősebb, 
minél több, vastagabb az adszorbeált vízfilm.
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DLC bevonatú lemez

9. ábra. A merevlemez DLC-bevonatán adszorbeálódott 
hidrofil Z-DOL kenőanyagréteg és az író-olvasó fej 

TiC bevonatú kerámiacsúszkáin adszorbeált vízmolekulák 
közötti kölcsönhatás

TiC + DLC bevonatú Al20 3 csúszka 
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DLC bevonatú lemez

10. ábra. A DLC-bevonatú lemez felületén adszorbeálódott 
Z-DOL kenőanyag és az ugyancsak DLC-bevonatú csúszkák 
felületén adszorbeálódott vízmolekulák közötti kölcsönhatás

Nagyobb nedvességgel vastagabb film képződik. A  ke
nőanyagrétegen átju to tt vízm olekulák viszont preferen- 
ciális adszorpciójuk révén gyengítik a kenőanyag kötődé
sét a m erevlem ez felületén.

Hasonló a helyzet a DLC-vel bevont csúszófelület ese
tében is. A z adszorbeált víz erős kölcsönhatásba kerül az 
am orf karbon bevonat funkciós csoportjaival és szabad kö
téseivel a fej csúszkáinak felületén, ugyanakkor a fej és a 
lem ez közötti kölcsönhatás lényegesen erősebb, m int az 
előző esetben. A hidrogénkötéseken keresztül k ialakult 
gyengébb kölcsönhatás megvédi a felületet a nagy súrló
dástól a határrétegben. A kis energiájú elektronok hiánya 
késlelteti a Z-DOL kenőanyag m olekuláinak deszorpcióját 
is.

Az X-1P kenőanyag alkalm azása esetén nem  jö n  létre 
hidrogénkötéseken alapuló kölcsönhatás a két felület kö
zött. A hidrofób CF3- és -F réteg letaszítja a víz film et m a
gáról m indkét bevonattípus esetében (11. ábra).

Kajdas  eredeti ábrázolásm ódjával (11. és 12. ábrák) 
kapcsolatban szeretnénk m egjegyezni, hogy a m olekula
m odellezés során a félempirikus kvantum kém iai optim álás 
eredm ényeképpen kapott konformáció eltér az ábrázolttól, 
m ivel a P-N gyűrű a m olekula közepén helyezkedik el, az

TiC bevonatú Al20 3 csúszka
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DLC bevonatú lemez

11. ábra. A hidrofób X-1P ciklotrifoszfazénnel kent merev
lemez és a TiC bevonatú csúszkák felületén adszorbeált 
között nincs hidrogénkötődésen alapuló kölcsönhatás

mkl

TiC + DLC bevonatú AL03 csúszka
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12. ábra. X-1P ciklotrifoszfazénnel kent merevlemez és a 
DLC-bevonatú kerámia csúszkák felületén adszorbeált vízmo

lekulák között sincs kölcsönhatás

X-1P kenőanyag a lem ez felületéhez is -CF3 ill. -F csopor
tokon keresztül kötődik (lásd a 6. ábrát).

X-1P ciklotrifoszfazénnel kent m erevlem ez esetén az 
író-olvasó fej csúszkáin szorpcióval kötődő vízmolekulák és 
a kenőanyag között nem alakul ki kölcsönhatás, tehát csök
ken a súrlódás és csökken a kenőanyagréteg leszakításának 
veszélye is. Ezt a megállapítást a merevlemezekkel végzett 
ún. start-stop-vizsgálatok eredményei megerősítik [7].

Következtetések

A m olekulam odellezés eredményei azt m utatják, hogy az 
X -1P kenőanyag m olekulái mintegy négyszer kitelj edteb- 
bek, m int a Z-DOL kenőanyag molekulái. A két különbö
ző kenőanyag hatásm echanizm usának elemzésénél viszont 
arra a m egállapításra jutottunk, hogy a hidrofób X-1P kö
tődése a merevlem ez felületéhez stabilabb, m int a Z-DOL 
molekuláké.

Figyelem be véve az eddigi 1 ...2  nm vastagságú kenő
anyagréteg felére való csökkentésének szándékát az adat
sűrűség növelése érdekében, érthető, hogy m iért javasolták 
a kutatók [6] a Z-D O L + <5%  X-1P adalékolású kenő
anyag alkalm azását. A Z-D O L kenőanyagot alkalm azva 
nem  kell feltétlenül törekedni a m onom olekuláris kenő
anyagréteg m egvalósítására, viszont az adalékként alkal
m azott X-1P m olekulák segítségével az egész perfluóro- 
zott poliéterfilm  stabilabban m egköthető a m erevlem ez 
felületén.
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ÖSSZEFOGLALÁS

Eleőd András -  Zalai András: A nanotribológia, mint a számí
tástechnika fejlődésének egyik kulcsa
Összeállításunkban a számítógépek merevlemezes háttértárolójá
nak tribológiai vonatkozású kérdéseit, szerkezeti felépítésüket és 
működésüket ismertetjük. Foglalkozunk a nanotribológia szere
pével és jelentőségével a merevlemezes adattárolók fejlesztésé

nél, valamint molekulamodellezési módszerrel meghatároztuk a 
két fontos kenőanyag molekulaméretét és ebből következtettünk 
a lehetséges kenőanyagréteg vastagságra. Végül röviden ismer
tetjük két fontos kenőanyag feltételezett hatásmechanizmusát.

[Magy. Kém. Lapja, 58, 122 (2003)]

SUMM ARY

A. Eleőd- A. Zalai: Nanotribology as a Key of the Develop
ment of the Computing Technique
The paper summarises the structure, the working, as far as the tri
bological problems of the hard disc drives of computers. The role 
and the importance of the nanotribology were demonstrated from 
point of view of the development o f hard disc drives. Dimensions 
of molecules of two important lubricants were determined using 
a molecular modelling method. Based on the calculated results, 
we concluded from the possible lubricant layer thickness. Final
ly, the assumed working mechanism of the lubricants was also 
explained.

IUPAC hírek

A polimerek reakcióira és a funkcionális polimer 
anyagokra vonatkozó szakkifejezések 

meghatározásai

A IUPAC M akrom olekuláris D ivízió közlem énye szerint 
a fenti, készülő dokum entum  a leggyakrabban előforduló 
és a polim er rendszerekre specifikus fogalm akat írja le há
rom  részben. Az első a polim erekkel lejátszódó és azokra 
specifikus reakciók m eghatározásait adja meg. Az egyedi 
kém iai reakciók  neveit elhagyják  abban az esetben is, 
am ikor azok fontossággal bírnak a polim er reakciók kö
zött. A m ásodik rész a polim er reagensekre és a reaktív 
polim er anyagokra vonatkozó fogalm akat határozza meg. 
V égül a harm adik rész a funkcionális polim er anyagok 
szakkifejezéseit rögzíti. A dokum entum  Ideiglenes Javas
lat (Provisional R ecom m endation) form ájában férhető  
hozzá a h ttp ://w w w .iupac.o rg /reports /p rov isional/in - 
dex.htm l cím en, összefoglalóját a Chem istry Internation
al 2003 m ájusi szám a közli. A  dokum entum hoz 2003. jú 
lius 3 1-éig lehet hozzászólni Prof. M áxim o Bárón  részére 
(Universidad de Belgrano, Facultad de Ciencias Exactas y 
N aturales, V illanueva 1324, Buenos A ires, 1426, A rgenti
na, Tel.: (54) 11 4511 4700, Fax.: (54) 11 4821 4887, 
e-mail: baron@ ub.edu.ar.

Javaslat a 110-es atomszámú elem elnevezésére

A IUPAC Szervetlen K ém iai D ivízió 2003 január végén ar
ról szám olt be, hogy a IUPAP-pal közös m unkacsoportja 
m egerősítette a 110-es számú elem  felfedezését, és a felfe
dezők a IUPAC előírásokkal összhangban javaslatot tettek 
az elem  elnevezésére és jelére: darmstadtium, Ds.

A közös m unkacsoportot 1998-ban alakították a  110-es, 
111 -es és 112-es elem ek felfedezésével kapcsolatban be
nyújtott igények elsőbbségének m eghatározására. A  m un
kacsoport a IUPAC-IUPAP 1992-es kritérium ait alkalm az
ta  a laboratórium ok által benyú jto tt dokum entációk  
vizsgálatakor. Beszám olójukat a m űszaki pontosság ellen
őrzésére m egküldték az igényjogosult laboratórium oknak, 
továbbá azt nyolc független  szakértő  is ellenőrizte. 
Az anyagot m indkét szövetség elfogadta, és 2001-ben a 
m unkacsoport közzétette [On the discovery o f  elem ents 
110-112, P. J. Karol et. al., Pure Appl. Chem., 73 (2001) 
959-967.].

A  beszám oló m egállapítása szerint a felfedezési kritéri
um  csupán a 110-es elemre teljesült. A felfedezők, S. Hof- 
mann  és társai a darm stadti G esellschaft für Schwerionen- 
forschung m bH  (G S I)-nál felh ívást kap tak  az új elem  
elnevezésére és je lén ek  m eghatározására. A Szervetlen 
K ém iai D ivízió  B izo ttsága jav aso lta  a G SI által adott 
darmstadtium, D s  név és je l elfogadását a IUPAC Tanácsa 
részére.

Időközben az em lített közös m unkacsoport folytatta a 
110-es, és annál nagyobb atom szám ú elem ek potenciális 
felfedezésének vizsgálatát. Beszám olnak arról, hogy újra 
m egvizsgálták a 110-es elem  felfedezését és újra helyben 
hagyták a Hofm ann  által vezetett G SI-csapat elem szintézi
sét. A  G SI-csapatot arról tájékoztatták, hogy 271/110-es 
izotópjuk legutóbbi reprodukálása két független laborató
rium ban -  a Berkeley National Laboratory o f  the Univer- 
sity  o f  C a lifom ia és a jap án  Institu te  o f  P hysical and 
Chem ical Research intézm ényeknél -  teljességgel m eg
erősítette a korábbi eredményeket.

R. L.
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Környezetvédelem a kőolaj-finomításban

DEÁK GYULA*

A 2002. évi 17. Kőolaj V ilágkongresszuson a kőolaj-fino
m ítás környezeti kérdéseivel a 12. Fórum  előadásai és 
poszterei foglalkoztak**. Ezeket két téma köré csoporto
síthatjuk: a gázem isszióra és a használt katalizátorok ártal
matlanítására.

A kőolaj-finomítók gázemissziójának csökkentése

Szén-dioxid-emisszió

N em zeti és nem zetközi előírások követelik meg, hogy a fi
nom ítók egyre kevesebb gázalakú szennyező komponenst 
bocsássanak ki. A z üvegházi gázok közül a szén-dioxid 
körül van a legtöbb bizonytalanság. Ezekről Lichtscheidl 
szám olt be a schwechati finomító kapcsán [1]. Előadásá
ban összefoglalta  az üvegházi gázokra, elsősorban a 
C 0 2-kibocsátásra vonatkozó előírásoknak, a motorhajtó- 
anyagok m inősége szigorításának a hatását A usztriára. 
Az EU 8% -os üvegházi gázkibocsátás-csökkentést vállalt, 
ezen belül A usztria 13%-ot. Ausztria C 0 2-kiboesátásának 
több m int kétharm adát a kőolajszárm azékok és a földgáz 
használata  okozza. E zért m inden szabályozás, am i a 
C 0 2-kibocsátásra vonatkozik, közvetlenül érinti az OM V 
osztrák olajtársaságot.

A schwechati finomító az AutoOil-1 program  keretében 
1997 és 2000 között új egységek építésével, teljesebb ener
giaintegrálással úgy érte el a program  minőségi célkitűzé
seit, hogy nem  következett be a C oncaw e által jó so lt 
4% -os C 0 2-kibocsátás növekedés. S ikerült az energia- 
szükségletet 4,5% -kal, a C 0 2-kibocsátást 3,3% -kal csök
kenteni. Az utóbbi kisebb szám abból ered, hogy az FCC 
üzem et m axim ális propilénterm elésre állították át, ami na
gyobb C 0 2-kibocsátással jár. Eközben az N O x-emisszió 
3% -kal csökkent, az SO-, és a szénhidrogének kibocsátása 
nem  változott. Az AutoOil-2 program, am ely drasztikusan 
csökkenti a m otorhajtóanyagok kéntartalm át, feloldhatat
lan ellentm ondásokkal jár. Míg 2012-re a program  követ
keztében 0,8% -kal csökken a szem élyautók C 0 2-kibo- 
csátása, am i évi 145 k t-t je len t, az ehhez szükséges 
finom ítói változtatások 7%-os C 0 2 em issziónövekedéssel 
járnak  (Concaw e becslés: 210 kt/év, OM V becslés: 190 
kt/év). A finomító teljes energiaintegrálása és gázturbinák 
integrálása a technológiai áramokkal m égis lehetőséget te
rem t arra, hogy a C O ,-kibocsátás ne nőjön. Az ilyen teljes 
energiaintegrálás jelenleg  azonban még sehol sem gazda
ságos. M indazonáltal az OM W  további projekteket készít 
elő a gázem isszió csökkentésére.

N O x-kibocsátás

A tém ával két előadás is foglalkozott [2,3]. Janlys  és 
Lercher vizsgálták a fluid katalitikus krakkoló (FCC) üze

* Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, Veszprém
** A 17. Kőolaj Világkongresszusról készült eddigi beszámolókat előző számunk 
tartalmazza. A szerkesztőség.

mekben az N O x keletkezését, illetve eltávolítását a katalizá
tor regenerátorok véggázaiból [2]. A  fluid katalitikus krak- 
kolás a m odem  kőolaj-finom ítók egyik legfontosabb üze
me. A  világon körülbelül 300 FCC üzem  m űködik, 
amelyekben vákuum gázolajokból és maradékokból köny- 
nyebb term ékeket és petrolkémiai nyersanyagokat állítanak 
elő. A finomítók az eljárás-elrendezést, katalizátort, katali
zátoradalékokat érintő új beruházásokkal elégítették ki a pi
ac gazdasági igényeit. Ugyanakkor hatékony megoldásokat 
is alkalmazni kell, hogy jelentősen csökkenteni lehessen a 
környezetszennyezést. Ezeket a szigorú nemzeti és nem zet
közi előírások követelik meg, am elyek a különböző üze
m ek szennyezőanyag-kibocsátására vonatkoznak, így m eg
különböztetett m ódon az FCC üzem ek regenerátoraiból 
távozó véggázok N Ox-, SOx-, СО- és C 0 2-tartalmára.

Egy tipikus finomító évente 200 tonna NOx-t bocsát ki. 
Az FCC üzemek adják ennek mintegy a felét. A regenerá
torok véggázainak N Ox-tartalma 50-500 ppm közötti, a be
táplált nyersanyagtól, az alkalm azott m űveleti körülm é
nyektől és az alkalm azott С О -égést elősegítő adalék 
m ennyiségétől függően. Az FCC egységekben a nyers
anyagban lévő nitrogéntartalm ú vegyületek a felszálló
csőben könnyebb m olekulákká krakkolódnak, miközben 
egy részük a katalizátor felületére rakódó kokszba kerül. 
Az oxidatív regenerálás során a kokszban lévő nitrogén 
több m int 90% -a molekuláris nitrogénné alakul, mig a m a
radék NO-ként szabadul fel. A nitrogén-oxidok képződésé
nek forrása főleg a nyersanyag („fűéi NOx”) és csak kisebb 
mértékben a nitrogén oxidációja („termikus NOx”), vagy 
gyökök reakciója („propmt NOx”). Az utóbbi 20 évben a 
С О -kibocsátást P t-tartalm ú adalékokkal csökkentették. 
Ezek az adalékok azonban egyidejűleg jelentősen növelték 
az N O -em issziót. Feltehetően ezek az égési prom otorok 
N O x-szé tudják oxidálni az olyan redukált nitrogéntartalmú 
vegyületeket, m int a hidrogén-cianid vagy az ammónia.

Az FCC üzem ek N O x-em isszióját a következő m ódo
kon lehet csökkenteni:

-  a szokásos csővégi technológiával, m int az SCR (sze
lektív katalitikus csökkentés) DeNOx-eljárás, am ely
ben am m óniát alkalm aznak redukáló ágensként,

-  a regenerátor sűrű fázisában végzett oxigéndúsítással 
(a nagyobb oxigénkoncentráció a levegőbevezetésnél 
növeli a redukálóképességet (СО) a regenerátor bizo
nyos részeiben, ami segíti az N O x megsemmisitését, 
m íg a m egnövelt ox igénfelesleg  csökkenti a 
redukálóképességet, ezáltal csökkenti az N O x bom lá
si sebességét),

-  az FCC katalizátorhoz adott katalizátorokkal. Ezek a 
katalizátorok az FCC egység jellem ző reakciókörül
ményei között kell, hogy katalizálják az N O x in situ  
redukcióját. A  szerzők kim utatták, hogy a kokszban 
lévő karbónium - és nitrogéntartalm ú m olekulák egy
m ást követően oxidálódnak a regenerálás során. Míg 
a karbónium oxidációja m egkezdődik m ár 450 °C-on, 
addig a nitrogéntartalm ú vegyületek oxidációja csak
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650 °C fölött kezdődik. Az NO in situ  redukálható 
szén-m onoxiddal vagy am móniával, HCN-nel.

Poot beszám olt a hollandiai TRN finomítóban 2000 no
vem berében üzem be helyezett DeNOx egységgel szerzett 
tapasztalatokról [3]. Az atmoszférikus lepárlóüzem csőke
m encéjének N O x-kibocsátását kívánták csökkenteni. M i
vel a technológia ilyen felhasználása még ism eretlen volt, 
a holland hatóságok  tám ogatták  az egység létesítését, 
ugyanakkor ellenőrizték annak működését. A hatósági m é
rések szerint az N O x-kibocsátást sikerült 80% -kal csök
kenten i, kb. 1 ppm -nyi am m óniaszennyezés m ellett. 
Az üzem  alaposabb kim érése azt mutatta, hogy az N O x- 
eltávolítás valójában 81-82%-os.

F C C  üzem ek SO ^kibocsátásának csökkentése [4]

M ivel az FCC üzemek okozzák a kőolaj-finom ítók SOx- 
kibocsátásának jelentős részét, különleges érdeklődés öve
zi ennek a csökkentését. Az 1980-as években vezették be 
azokat az adalékokat, am elyek a kén-dioxidot megkötik a 
regenerátorban és a ként kénhidrogén formájában leadják a 
reaktorban, amit aztán a kénvisszanyerő egységbe ju ttat
nak. Ez gazdaságos m egoldás az FCC üzemek véggázaiból 
származó SOx-kibocsátás csökkentésére, mivel nincs szük
ség a nyersanyag költséges hidrogénezésére és mosókra.

Átlagban az FCC nyersanyag kéntartalmának 5% -a m a
rad a katalizátoron, am ely égetés során kén-oxidokká, dön
tően S 0 2-vé alakul a regenerátorban. Az SOx-megkötő ada
lék, kis mennyiségekben hozzáadva az FCC katalizátorhoz, 
megváltoztatja a kénmérleget, a kén-oxidokat visszavezeti 
a felszállócsőbe, ahol azok kénhidrogénné redukálódnak. A 
kén-dioxidot először kén-trioxiddá kell oxidálni, amelyet 
metastabil szilárd szulfátként (M S 0 4) fognak meg és visz
nek a riser-be (felszállócsőbe), ahol azt a szénhidrogének 
redukálják, miközben az aktív fémoxid (MÖ) regeneráló
dik. Az SOx-adszorbens bruttó hatékonysága függ m ind a 
kén-dioxid befogó, m ind a kénhidrogén-képző vagy rege
neráló lépéstől. A kereskedelm i SOx-adalékok közös je l
lemzője, hogy gyorsan dezaktiválódnak. A  felezési idejük 
néhány óra, szemben az FCC katalizátorok néhány napjá
val. M íg korábbi vizsgálatok feltételezték, hogy a szilíci- 
um -dioxid felelős az S 0 3-adszorbeáló helyek inaktivitásá
ért, a Petrobras kutatói kim utatták, hogy az kizárólag a 
kén-dioxid-tartalom tól függ.

Használt katalizátorok kezelése és hasznosítása [5]

A kőolaj-finom ítás nagy m ennyiségű katalizátort alkalmaz 
különböző term ékáram ok és m aradékok finom ítására és 
tulajdonságainak javítására. A  katalizátorok idővel dezak
tiválódnak és a használt katalizátorokat szilárd hulladé
kokként távolitják el. A z így keletkező hulladék m ennyisé
ge függ a felhasznált friss katalizáto r m ennyiségétől, 
élettartam ától és attól, hogy m ilyen lerakódások keletkez
tek rajta felhasználásuk során. A  legtöbb finom ítóban a 
hulladék katalizátorok nagyobb része a hidrogénező üze
m ekből származik. M ivel egyre több nehéz frakciót is fel
dolgoznak, am elyekben több a kén, a nitrogén, a fém és 
egyre kisebb kéntartalm ú m otorhajtóanyagokat kell előál
lítani, a hulladék katalizátorok mennyisége gyorsan nőtt.

A  hulladék katalizátorokra vonatkozó környezetvédel
mi szabályozás az utóbbi években m ind szigorúbb lett. 
A  hidrogénező katalizátorokat az U SA Környezetvédelmi 
H atósága (EPA) veszélyes hulladéknak minősítette. A  ka
ta lizáto rban  lévő V, N i, M o és Co kioldható  v ízzel és

szennyezheti a környezetet. A  kioldáson kívül vízzel érint
kezve m érgező gázok, pl. H CN  is képződhetnek.

Éppen ezért a környezetvédelm i hatóságok m egkülön
böztetett figyelem m el kísérik a hulladék katalizátorok sor
sát. Többféle m egoldás közül választhatnak a finomítók. 
Lehetséges a katalizátorok deponálása, regenerálása és új
rahasznosítása, a bennük lévő fém ek visszanyerése, de 
más hasznos term ék előállítása során nyersanyagként is 
felhasználhatók.

Deponálás

A használt katalizátorokat m egfelelően kialakított lerakó
helyeken deponálták. M a m ár csak akkor lehetséges a de
ponálás, ha biztonságosan állítható, hogy a deponálás ki
elégíti a kockázatm entesség követelm ényeit. Az Amerikai 
Egyesült Á llam okban a használt katalizátor hulladékok de
ponálását is az „Erőforrások m egőrzése és visszanyerése” 
tö rvény  (R esource C onservation  and R ecovery  Act, 
RCRA) szabályozza, am ely nem csak a jóváhagyott lerakó
hely tulajdonosát teszi felelőssé, hanem  az eltem etett hul
ladék tulajdonosát is. A környezeti felelősség a lerakóhely 
teljes élettartam ára kiterjed. A hatályos RCRA szabályo
zás szerint a lerakóhelyeket kettős bélésfallal kell építeni, 
elfolyásgyűjtő és talajvízfigyelő rendszert kell kiépíteni. 
M indezért a deponálás egyre költségesebb és folyam atos 
környezetvédelm i felelősséggel jár. A potenciális deponá
lási költségeket 200 U SD /t-ra becsülik.

A  deponálandó  kata lizá to rokat m egfelelően  kezelni 
kell, hogy stabilak legyenek és ellenálljanak a kilúgozás
nak. Például a Sevenson Environm ental Services Inc. által 
kidolgozott M aectite eljárás a szilárd hulladékokban lévő 
reaktív fém eket ki nem lúgozható ásványokba (apatitok, 
baritok) dolgozza be. Ezek az ásványi anyagok ellenállnak 
savas közegeknek és azoknak a geológiai és kém iai körül
ményeknek, am elyek előfordulhatnak a lerakóhelyeken és 
a term észetes környezetben.

A kilúgozhatóság csökkentésének egy m ásik m ódja a 
hulladékok beágyazása, kém iai m egkötése, stabilizálása. 
A  hulladékokat olyan anyagokkal kezelik, m int a bitum en, 
beton vagy polim erek, és ezekbe m integy eltem etik. Ü veg
szerű szilikátokba való beágyazást is em lítenek lehetséges 
m egoldásként.

Ezek az eljárások azonban nagy energiaigényűek és 
költségesek. N em  nyújtanak a hulladékm egsem m isítésre 
hasznot hozó megoldást.

A fé m e k  visszanyerése

A hulladék katalizátorok fém tartalm ának visszanyerése le
hetséges és az ilyen célú eljárások jó l kidolgozottak. A ne
m esfém eket tartalm azó katalizátorok (platina, palládium ) 
esetében a fém kinyerés igen jövedelm ező. Az olyan hidro
génező katalizátorok esetében, am elyek m olibdént, n ik
kelt, kobaltot, vanádium ot és alum ínium -oxidot tartalm az
nak, a fém kinyerési e ljárások  gazdaságossága függ a 
fém ek árától, a fém tartalom tól, a szállítási költségektől és 
a visszanyert fém ek tisztaságától.

Az alkalm azott eljárások két alaptechnológiát használ
nak: hidrom etallurgiai vagy pirom etallurgiai eljárások le
hetnek. Az előbbi esetben feloldják a fém et a katalizátor 
savas vagy lúgos kilúgozásával. Ezt követően a fém et el
adható fém vegyület vagy tiszta fém  form ájában nyerik ki. 
A z utóbbi esetben hőkezelést alkalm aznak, pörköléssel 
vagy olvasztással választják el a fémet. N agy hőm érsékle
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teken a katalizátor megolvad. Hogy az olvadási hőm érsék
le tet és a salak  v iszkozitását csökkentsék, gyakran 
öm lesztőanyagot is alkalmaznak. A fémek az olvadék aljá
ra süllyednek, ahonnan tisztán elvehetők. A katalizátor
hordozóból szárm azó salakból is kereskedelm i term ék 
nyerhető. A visszanyert Mo, V, Ni és Co az acélgyártás so
rán kerülhet felhasználásra, az alumínium -oxid pedig tűz
álló anyagok, kerámiai term ékek gyártására alkalmas.

Az utóbbi években a szállítási költségek em elkedése és 
a kis fém tartalom  megnövelte a feldolgozási költségeket. 
Ezek a tényezők, a visszanyert fémek piaci árának fluktu- 
álásával, tisztaságuk egyenetlenségével súlyosbítva, je len 
tősen befolyásolják az eljárás életképességét hidrogénező 
katalizátorok esetében. A helyzetet a Bázeli Konvenció to
vább bonyolította, mivel a hulladék katalizátorok szállítá
sát veszélyes hulladékszállításnak minősítette.

M indezek következtében a hulladék-hidrogénező kata
lizátorok fém kinyerése jelenleg kevéssé vonzó megoldás. 
Ahogy a katalizátorok tárolási és kezelési költségei nőnek, 
várhatóan mégis javulnak az ilyen m egoldások kilátásai.

A használt katalizátorok regenerálása  
és újrahasznosítása

Ez a használt katalizátorok okozta környezeti problém ák 
legjobb megoldása, azonban nem mindig lehetséges. Ennek 
a megoldásnak az alkalm azása erősen függ attól, hogy mi 
okozta a katalizátor dezaktiválását. Azokat a katalizátoro
kat, am elyeket kokszlerakódás dezaktivált, rendszerint sza
bályozott hőmérsékleti viszonyok között történő égetéssel 
regenerálják, majd újrahasználják. Ezt néhányszor meg le
het ismételni mindaddig, amíg a zsugorodás hatására a fe
lület annyira le nem csökken, hogy a katalizátor aktivitása 
jelentősen visszaesik. Azokat a katalizátorokat, amelyek a 
hordozó fajlagos felületének a csökkenése m iatt dezak- 
tiválódtak, nem lehet regenerálni és újra felhasználni. Á lta
lánosságban a hőhatására, fázis elkülönüléssel vagy fázis 
átalakulás m iatt aktivitását vesztett katalizátorokat nem  le
het könnyen újraaktiválni és ezért cseréjük szükséges.

A m aradékok hidrogénező katalizátorainak ú jítása le
hetséges. E zeket a katalizátorokat az aktív  felü letének 
koksszal és fém ekkel (vanádium m al és nikkellel) való le
fedése dezaktiválja. A szokásos m ódszerek, am ikor nitro
gén-levegő vagy vizgőz-levegő elegyeket használunk sza
bályozott körülm ények között, nem  eredm ényeznek teljes 
reaktiválást. Bár a kokszlerakódást teljesen el lehet távolí
tani, a fém szennyezések  a katalizátoron  m aradnak. 
A szennyező fémek rendszerint a katalizátorszem csék kül
ső felületén koncentrálódnak, elzárják a pórusok száját és 
jelentősen csökkentik a belső pórusokban hozzáférhető fe
lületet. A m ennyiben a szennyező fémeket kém iai kezelés
sel szelektíven el lehet távolítani, az eredeti katalizátor ké
miai és fizikai m ódszerekkel reaktiválható.

Bár az elm últ évtizedben intenzív kutatásokat végeztek 
a m aradékok hidrogénező katalizátorainak regenerálására, 
a kérdés m ég nincs m egnyugtatóan m egoldva. A Kuvaiti 
Tudományos Kutató Intézet Kőolaj-finom ítási Osztálya ál
tal kifejlesztett eljárás több lépésből áll, m int az olajm en
tesítés, őrlés, szitálás, az erősebben szennyezett katalizátor 
elválasztása a kevésbé szennyezettől rostálással, fém kiol
dással, majd kokszmentesítés. A kevésbé szennyezett kata
lizátorból ú jíto tt katalizá to rt nyernek, m íg az erősen 
szennyezett ka ta lizá to rt fém visszanyerőbe vezetik. 
A használt katalizátor 70% -át nyerik regeneráltként, m ely

nek aktivitása eléri a friss katalizátor aktivitásának 95% -át 
is. Az ú jíto tt katalizátor nem tartalmaz kokszot, és a hasz
nált katalizátor vanádium tartalm át sikerült 80%-kal csök
kenteni. E lektronm ikroszkópos vizsgálatok szerint a m ara
dó vanádium  nem  koncentrálódott a felü leten , hanem  
egyenletesen oszlott el a pórusok felületén. Az eljárás gaz
daságosságát becsülve 20% -os belső megtérülési arány ér
hető el ezzel a regenerálási, ú jítási eljárással.

A használt katalizátorok alkalmazása más értékes 
termékek nyersanyagaként

A használt katalizátorok nyersanyagként való hasznosítása 
más értékes anyagok előállításához csábító m egoldás m ind 
környezeti, m ind gazdasági nézőpontból. A  használt FCC 
katalizátort sikeresen használták  cem ent előállításához. 
Az Amerikai Egyesült Á llam okban évente mintegy 60 kt 
használt FCC katalizátort dolgoznak fel a cementégető ke
m encékben. Hasonló adatot nem  közöltek hidrogénező ka
talizátorokra. N éhány tanulm ányban foglalkoznak a hasz
nált katalizátorok  új katalizátor-kom pozíciókban  való 
hasznosításával. G ardner  és m unkatársai v izsgálták  a 
használt hidrogénező katalizátorok alkalm azását aktív hid
rogénező katalizátor előállításához. A  használt katalizátort 
alum ínium -oxid-tartalm ú anyagokkal keverték és az ele- 
gyet extruderben formázták. Egy m ásik tanulm ány szerint 
a kokszm entesített katalizátort m egőrölték  és egy m eg 
nem  nevezett adalékkal elegyítették , m ajd a keletkező 
elegyből alakították ki a hidrogénező katalizátor részecs
kéit. Nagy hőm érsékletű zsugorítással növelték a pórus
méreteket. A kuvaiti intézetben szintetikus aggregátum o
kat készítettek a hulladék hidrogénező katalizátorokból. 
Először finom porrá őrölték (szem csem éret kisebb, m int 
180 mikrométer), majd összekeverték agyaggal, homokkal 
és vízzel. Az elegyből 20 mm  átm érőjű kis göm böket for
máztak, am elyeket 110 °C-on kiszárítottak és 1 150-1 300 
°C-on kiégettek . A szin tetikus aggregátum ok stabilak, 
nem  oldódnak és az építőiparban alkalm asak beton előállí
tására.
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Gy. Deák: Petroleum Refining and the Environment
An overview is given on papers presented at the 17th World Petro
leum Congress on the environmental issues of petróleum Process
ing. Gas emission and catalyst disposal are dealt with in detail.

mkl130 2003. 58. ÉVFOLYAM. 4. SZÁM



Az lnterfaces’2002 nemzetközi olajipari konferencia
-  regionális válasz a globalizálódó világ néhány kérdésére

KOVÁCS ANDRÁS*

A Budapesten 2002. szeptem ber 19-20-án tartott, imm ár 
hagyom ányos M KE-konferencia vezértém ájának a globa
lizálódó világ kérdéseire adható regionális válasz lehetősé
geit választottuk. Nem  e beszám oló feladata, hogy elem ez
ze az olajipari vállalati egyesülések hátterét, a folyam at 
lehetséges forgatókönyveit. A konferencia m eghirdetése
kor is világos volt a szervezők előtt, hogy a globalizáció ér
vényesülésének egyértelm ű jele, hogy egyre nagyobb az 
igény az energia birtoklására. Ehhez kapcsolódnak azok az 
általános vállalatvezetési igények, hogy az energiát minél 
hatékonyabban használjuk fel, hogy a vállalati költségeket 
minél drasztikusabban csökkentsük. A globalizáció -  és a 
világ dem okratizálódásának -  eredm ényeként könyvelhet
jük  el azonban azt is, hogy a környezetvédelm i követelm é
nyek beépülnek a döntési mechanizm usokba, meghatározó 
m ódon egyértelm űen kijelölnek fejlesztési irányokat.

A levegő tisztaságának javítása a leglátványosabb kör
nyezetvédelm i terület, am ely egyben a leggyorsabb be
avatkozást, a leggyorsabb eredm ényt is produkálja. A glo
bális kérdésekre adható o lajipari válaszok em iatt is 
irányulnak elsősorban az üzem anyagok minőségfejleszté
sére, elfogadva azokat a törvényi kötelezettségeket, am iket 
az egyesülő európai folyam atok előrehaladásával minden 
európai országban az EU -törvények fogalm aznak meg, 
ezek a tö rvények  beleilleszkednek  a világtendenciába. 
A kaliforniai levegőtisztaság-védelm i in tézkedések be
épülnek az USA követelm ényébe, m ajd Európa és Ázsia 
törvényi kereteibe. A 2005-ben, 2009-ben életbe lépő 
üzem anyag-előirások teljesítése jelenti az olajipar egyik 
globális kihívását, am ire a regionális választ az egyedi vál
lalati fejlesztési eredmények adják. A globalizált világban 
a vállalatok akkor lesznek sikeresek, ha ezeket az egyedi 
eredm ényeket nem  csak helyben, de a globális világ piacán 
is m eghatározó részesedéssel tudják értékesíteni1.

Az Interfaces’2002 statisztikai adatai:
>  47 előadás (50 bejelentettből 3 elmaradt);
>  120 résztvevő;
>  helyszín: a felújított Palace Szálloda;
>  kiállítók: M ól és H aldor Topsoe;
>  szponzorok: M ól, BASF, OM FB, A lapítvány az 

Ipari M űszaki Haladásért, L eaf Coppin, KUKK.
A következő sorokban a konferencia előadásainak 

kulcsüzeneteit ism ertetjük az olvasóval. Az angol nyelvű

'KUKKKft., Budapest
1 Szinte biztos nyerési eséllyel fogadhatunk, hogy nem találunk olyan üzemanyag- 

gal foglalkozó cikket, amelyben ne hivatkozna a szerző a szigorodó környezetvé
delmi szabályokra, a kötelezően alkalmazandó életbelépési határidőkre. Ez alól 
ez a beszámoló sem számít kivételnek. Be kell azonban látnunk, és talán tudato
sítanunk is kell, hogy az olajipari fejlesztési kényszer jelentős levegőtisztasági 
javulást eredményezett.

kiadványt (a nyom tatotthoz képest bővebb cd form átum 
ban) az M KE titkárságtól kérhetik az érdeklődők.

D énes F. (M ól) plenáris előadásában bem utatta az euró
pai olajipar fejlődési irányait, elem ezte régiónk lehetséges 
fejlesztési forgatókönyveit. A globalizáció, a vállalati kon
centráció eredménye, hogy a kőolaj-feldolgozási kapacitás 
80% -át a 20, 55% -át az 5 legnagyobb finom ító birtokolja. 
A 10 évvel ezelőtti közel 2 U SD/hordó nyereséggel dolgo
zó finom ítási folyam at hozadéka ma közel 1 USD/hordóra 
csökkent, annak ellenére, hogy a finom ítói költségeket 
ugyanezen időszakban 20% -kal csökkentették. A folyam a
tokban meghatározó, hogy Európa, az U SA -hoz képest, to
vábbra is benzinexportáló , gázolaj-im portáló  gazdasági 
egység, elsősorban azért, m ert a gazdasági környezet a dí
zelautók terjedésének kedvez. A  max. 50 (2005), illetve 
max. 10 (2009) ppm üzem anyag kéntartalom -követelm ény 
teljesítm énye N yugat-Európában fejlesztési, K elet-Euró- 
pában term elésszerkezet-átalakítási és fejlesztési kihívás. 
M indezen célok  te ljesítésével a finom ítók  C 0 2-kibo- 
csátása jelentősen nőni fog. Az alternatív energiaforrások 
közül az olajipar számára, nem  m eglepő m ódon a hidrogén 
üzem anyag jelentheti az optim ális választást. Ennek egyik 
alapvető oka, hogy a m inőségfejlesztő technológiák ma is 
jellem zően hidrogénbeviteli technológiák.

Olvasó Á. (M ol-TVK) a petrolkém iai irányú fejleszté
sek elem zése alapján hangsúlyozta, hogy a globalizáció 
körülm ényei között az olaj és petrolkém ia integrációja el
kerülhetetlen. Ennek szinergetikus hatásaként az olefin 
alapú petrolkém ia és az üzem anyaggyártás rugalm assága 
egyaránt profitálhat. K onkrét példaként m utatta be a Mól 
és a szlovákiai (pozsonyi) Slovnaft regionális partnerségé
nek a portfolió racionalizálási és átértékelési eszközökkel 
elért stratégiai erősségét. Előre láthatóan ennek kézzelfog
ható eredm énye lesz a Mól regionális vezető szerepe a kő
olajiparban és m eghatározó regionális partneri szerepe a 
petrolkémiában.

Fidorra, U. (BASF) bem utatta, hogy a globális tenden
ciák, regionális válaszok kulcsa az, hogy a vállalatoknak 
legyenek saját kutatási eredm ényei, azokat a nem zetközi 
m arketing és felhasználókkal alkotott partnerség láncán 
alkalm azzák, hogy -  szlogenjüknek m egfelelően -  hozzá
adott értéket kínáljanak a m ozgáshoz. Ehhez a vállalati 
filozófiához dolgozták ki a totális adalékháztartás (felhasz
nálás) m odelljét, am ely kiterjed a finom ítás, term ékfejlesz
tés és term ékfelhasználás láncának m inden egyes elemére. 
Ennek gyakorlati kivitelezési m ódja az, hogy kiterjedt ter
m ékpalettával rendelkeznek, és ebből választanak alkal
mas egyedi kom ponenseket egyedi term ékfejlesztési fel
adatukhoz. F igyelm et fordítanak arra, hogy jó l felszerelt 
kutató-fejlesztő bázisuk innovációra képes legyen, a mű-
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szaki szolgáltatással foglalkozók tartsanak napi, lehetőleg 
interaktív kapcsolatot a kutatókkal és a felhasználókkal 
egyaránt. A  napi kapcsolat tartásához kiépítettek egy gyor
san kezelhető és m egbízható információs rendszert, amely 
alapja a hatékony vállalati működési keretnek.

1. táblázat
Aroshift benzin jellemzőit

Alapanyag Szokásos Aroshift

Hozam, % 44,7 45,5
Kéntartalom, ppm 238 91
Kén, alapanyaghoz 
képest, % 14,2 8,1
RON 94,8 94,8
MON 82,6 82,9
(RON + MON)/2 88,7 88,9
Olefintartalom, tf% 19 16
Izoparaffin-tartalom, % 31 35

A Mól 2005-ös üzem anyag-m inőség teljesítésére elin
dított környezetvédelm i projektjének mérhető levegőtisz
tasági előnye évi 22 ezer tonnával kisebb kénemisszió, 170 
tonnával kevesebb nehézfém -kibocsátás (Lengyel, Szal
más). S zázhalom battán  új gázo la j-kénm entesítő  (2,2 
M t/év), új benzin-kénm entesítő  és éterező üzem  (0,8 
M t/év), új hidrogéngyár (40 000 N m 3/h), m odernizált dí- 
ze lüzem anyag-keverő  és segéd technológiák  épülnek. 
A Slovnaftnál gázolaj-kénm entesitő (1,7 M t/év) épül, 200 
m illió dollár beruházással. Jelentős siker, hogy a M ólban 
elért gázolaj katalitikus paraffinm entesítő kutatási eredm é
nyeket a H aldor Topsóe saját fo lyam atába in tegrálja ,

beépíti technológiájába. A Veszprémi Egyetem  és a M ÓL 
kutatói (Varga, Háncsok, Molnár, Horváth, Tolvaj, Resof- 
szki) a M agyarországon feldolgozott gázolajok kéntelení- 
tésére a N iM o/A l20 3 katalizátort ajánlják, mert hatékony 
kénm entesítés m ellett jobban telítik az aromás vegyülete- 
ket, m int a CoM o/A 120 3 katalizátor. M íg az utóbbi évek 
kénm entesítése a gázolajok kenőképességének romlásával 
járt, a kolloid jellem zők m egváltoztatása a gázolajok táro
lási tulajdonságait is m ódosítja. Érzékenyen jelentkezik ez 
a kérdés a stratégiai tárolási követelm ények miatt. A gáz
olaj-kom ponensek és a stabilitás és teljesítm ény jobbításá
ra alkalm azott adalékok a tárolás során egy sor fizikai-ké
m iai folyam atban vehetnek részt (R eso fszki, Holló, 
Szirmai). Javaslatuk szerint a krakkóit kom ponenseket ke
rülni kell a hosszú ideig tárolandó gázolajokban, a tárolás 
során kerülni kell, hogy a gázolaj fénnyel érintkezzen. K e
vésbé ismert, hogy a gázolaj kenőképessége, azaz kopás
gátló tulajdonsága az üzem anyag öregedési folyam atában 
javul.

A  H aldor Topsóe A roshift saját technológiai fejleszté
sében is igyekszik  a lé tező  elem ek in tegrálására 
(Schaldemose, /.). A roshift folyam atuk jellegzetessége, 
hogy akár egy éven belül m egtérülő befektetés árán a m ű
ködő FCC alapanyag előkezelőben alkalmazható. Csök
kenti az FCC benzinek kéntartalmát, növeli az FCC kon
verziót, kedvezőbbé teszi a C3/C4 olefin- és benzinhoza
m okat, jav ítja  a benzin tulajdonságait. A  benzinek m inő
ségjavítására jellem ző összehasonlítást az 1. táblázatban  
foglaltak szerint fogalm azták meg. Kritikusan tekintve ez 
a technika is hozzájárul ahhoz, hogy Európa -  A m eriká
hoz viszonyítva -  továbbra benzinexportáló és gázolaj
importáló legyen.

A  krakkbenzinek hidrogénezésekor előnyösebb frakci
ókat képezni, azokat egyedi anyagáram ként hidrogénezni 
Pt,Pd katalizátoron, sem m int szélesebb párlatokat kezelni

Benzinhidrogénezó' technológiák, technikák összefoglalása
2. táblázat

Folyamat Fő jellemző Ipari alk. H2-igény ON*-
vesztés Név Tulajdonos

Benzinhidrogénezés hagyományos + nagy nagy számos számos
+ ON javítás zeolit + izomerizálás + nagy kicsi Octgain, Isal ExxonMobil, UOP
Szelektív hidrogénezés RT-225 + közepes kicsi SCANfining ExxonMobil

iker katalizátor + közepes kicsi Prime-G+ IFP
katalitikus desztilláció + közepes kicsi CDHydro/

CDHDS CDTech
Szelektív hidrogénezés + ON javítás kombináció + közepes kicsi SCAN-
Fining II** ExxonMobil
Adszorpció Zn adszorbens + kicsi kicsi S Zorb Philips

aluminát adszorbens kísérleti kicsi kicsi írvad Alcoa
Extraktív desztilláció szelektív oldószeres + nincs kicsi GT-DeSulf GTC
Oxidáció peroxi-sav kísérleti nincs kicsi CED Petrostar

ultrahang kísérleti nincs kicsi SulphCo Bechtel
Alkilálás szupersav kísérleti kicsi kicsi OATS BP
Bio processing biokatalízis - nincs kicsi Enchira

*ON: oktánszám
**Az ExxonMobil előadásban OCTGAINSM névvel illetik ezt a technológiát
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(Magyar, Háncsok, Lengyel). Ebben az előadásban össze
foglalót m utattak be a benzinek kéntelenítésének ipari gya
korlatáról, az ajánlott technikák összefoglaló ism ereteit a
2. táblázatban  foglaljuk össze. A  benzinek jellem zőit jav í
tani lehet, ha az ok tánszám növelésre a hexán frakciót 
izom erizálják (Háncsok, Lauer, Holló). A  technika azért fi
gyelem re m éltó, m ert a szigorúbb körülm ények között 
képződő könnyű kom ponensek az alkilátumok alapanyag
m ennyiségének növelését eredményezik. Ez a feldolgozá
si technika az oktánszám  növelése mellett az oktánszám- 
hasznosítást is tám ogatja, jobb  vezetési tulajdonságokat 
adva a term éknek. A Prim e-G +  b izonyítottan alkalm as 
szelektív hidrogénes krakkbenzin kénm entesítő technoló
gia (D ebuisschert, Nocca, Cariou). A  bevezetett technoló
giákhoz képest az úti oktánszám 4-8 egységgel jobb az ole
finek irányított telítésével, izomerizálásával, a merkaptán 
képződésének visszaszorításával. A technikában egy „ve
zér” katalizátor és egy „befejező finom ító” katalizátor
rendszer szolgálja a hidrogénezés kívánt szelektivitását. 
A  Prim e-G +  m elle tt az előadásban m egism erhettük  az 
OATS (a tiofén kéntartalm ú kom ponensek alkilálása) tech
nológia nyújtotta előnyöket is, ennek során a könnyű kén
tartalm ú kom ponenseket nehezebb kom ponensekké kon
vertálják. A technológia alkalm azása a finomítói gyakorlat 
rugalm asságához járulhat hozzá. Az üzem anyagok 10 ppm 
kéntartalom -korlátozása kihat a teljes finomítói eljárások 
korszerűsítésére. Egyes korábbi javaslatok szerint a na
gyobb nyom áson (pmin> 100 bar) dolgozó, teljesen új üze
mek építése elengedhetetlen, hogy a jövőben a szigorú kö
vetelm ényeket teljesíteni lehessen. Ma már idejét m últ ez 
a gondolkodás (Allén, L .). A  konverziós technológiák  
kém iájának pontos ism eretében a hatékonyabb, szelektí
vebb eljárások a mai technikai adottságokra is felépíthe
tők. M egfelelő katalizátorral, megfelelő finomítói anyag- 
áram kontrollal, a m eglévő technológiai adottságok 
kihasználásával akár közepes hidrogén (parciális) nyom á
son, elfogadható ráfordítással is elérhető a 10 ppm -nál ki
sebb kéntartalm ú, jó  m inőségű gázolaj.

Az olajipari cégek ezért is kísérik nagy figyelemmel a 
mai gyakorlatban a leghatékonyabb energiahasznosító dí
zelm otorok fejlesztési eredményeit. A. Verhelst (Chevron- 
Texaco) véleménye szerint a dízelm otorok energetikai át
alakítási előnyüket a belátható jövőben is megőrzik. A  nagy 
kéntartalm ú üzemanyaggal sem a közeli múltban, sem a jö 
vőben nem számolhatunk, erőssége pedig abban áll, hogy 
figyelembe veszi a kenőolaj hatását. A nitrogén-oxid emisz- 
szió csökkentésének eszközeként vizsgálja a kipufogógáz 
visszavezetés (EGR), az em ulziós üzem anyag (FEW ), a 
közvetlen vízbefecskendezés (DW I), a nedves levegőjű 
m otor körülmények (HAM ) és az utókezelési technikák kö
zül a szelektív  katalitikus kezelés (SCR) jelentőségét. 
A  motortéri beavatkozások mind a nitrogén-oxid-képződés 
befagyasztásának módjai, am elyek valamelyest csökkentik 
a teljesítm ényt a kevesebb bevitt üzemanyag m ennyiségé
nek arányában. A katalitikus beavatkozás feltétele, hogy az 
üzem anyag extra kis kéntartalm ú legyen. A  kénemisszió- 
csökkentés egyetlen eszközét az üzem anyag kis kéntartal
m ában fogalm azta meg. A  kenőolajok szerepét elsősorban

a füstcsökkentésben (fémek, oxidok, szulfátok) emelte ki. 
A kisebb motorokban hatékony kerámiaszűrők a nagy m o
torokban nem alkalmazhatók. Helyettük a nagyobb és drá
gább elektroszűrőket építik be a nagy rendszerekbe, a jövő 
valószínűleg a vízrészecske transzport közegű ciklonoké. 
A dízelüzem hatékonyságának jobbítására a kom binált dí
zel ciklus (DCC) és a gőzzel injektált dízel (SÍD) rendsze
rek kínálnak terepet.

A konferenciasorozat 20 évvel ezelőtti indításakor a fő 
terület a kenőanyagok tudom ánya volt.

Kozma, M. tribológia előadásának fő kérdése az volt, 
hogy a kenőanyagok kisebb viszkozitásának milyen hatása 
van. M egkerülhetetlen ez a téma, m ert a gépgyártók egyre 
kisebb viszkozitású olajjal kívánják megoldani a súrlódás
csökkentéssel elérhető nagyobb energetikai hatékonyságot, 
az alapvető kenési szerep teljesítésével együtt. Az adalék
gyártóknak ennek m egfelelően egyre hatékonyabb kom po
nenseket kell szintetizálniuk, a kenőanyaggyártóknak pedig 
egyre nagyobb mennyiségű adalékot kell bekeverniük az 
alapolajokba. Az elhasznált kenőanyagok visszajuttatása a 
kenőanyaggyártásba alapvető környezetvédelm i igény. A h
hoz, hogy a kenőanyagok tovább őrizzék m eg képességei
ket, az üzem anyagok adalékolása az egyik út (Lubrizol: 
Arters, Barbour, Corkwell, Fitzpatrick, Marko, Marshall, 
Vermilya). A lkalmas adalékolással csökkenthető a kenőolaj 
eredetű lerakódás a dugattyún, kevesebb lesz a képződő ré
szecske emisszió, kevésbé telítődik a kenőolaj korommal, 
kevésbé üresedik ki bázikus tartaléka, hosszabb lehet a cse
reperiódusa. H angsúlyozandó, hogy az azonos funkciójú 
üzem anyag-adalékok -  például injektor lerakódásgátló -  is 
különböző hatást eredményezhetnek a kenőanyagrendszer
ben. A z alternatív  üzem anyagok és a szin tetikus kenő
anyagok közé a környezetvédelemi igény és a teljesítm ény
növelési szándék von párhuzamot. Az U nichem a (Oldfield', 
Eastwood) nagy oxidációálló, biológiailag gyorsan lebom- 
ló szintetikus észter (PRIOLUBE™ ) alapolajába polim er 
alapú felületaktív anyagot (HYPERM ER™ ), a súrlódás
gátló, korróziógátló és EP-hatású funkciókat közvetítő tel
jesítm ényadalékot (PERFAD™ ) épít be. Az em ulziós ke
nőanyagok form ulázásában előnyös kolloidtulajdonság, 
hogy a PRIOLUBE™ -be beépítették az em ulgeáló kom po
nenst, így a nagy viszkozitású  po li-alk il-g likollal (EM - 
KARO X  H V ™ ) könnyen em ulgeálható term éket lehet 
gyártani. A tudományos alapossággal kiválasztott adalék- 
alapolaj-rendszerekkel mind a közlekedési, m ind az ipari 
olajokban jelentős előrelépést prognosztizálnak.

Az azonos hatóanyagtartalm ú funkcionális adalékok 
versenyében a hordozó kom ponens felhasználói területhez 
igazítása je lö lh e ti ki a vevői p referenciát. A zonos 
hatóanyagtartalm ú, de különböző gyártási technikával ké
szített poli-izobutil-szukcin-am id (PIBSA) adalékról szá
m oltak be Kocsis, Baladincz, Bartha  és Háncsok.

A  PIBSA m olekulatöm egének (M ) változtatásával több 
funkcióra is alkalm azható: kis M szükséges ahhoz, hogy 
hatékony em ulgeáló felületaktív anyagként, közepes, illet
ve nagyobb M  ahhoz, hogy a fém -szénhidrogén rendszerek 
határfelületi viselkedését javítsuk, és jelentősen nagyobb, 
hogy reológiai m ódosító szerepét is kom pozícióba építhes
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sük. A  szerzők bem utatták a PIBSA alkalm azásának elő
nyeit a motorolaj-, fémm egmunkáló olaj- és üzem anyag
gyártás, valamint a finomítói és petrolkém iai folyamatok 
és a bányászat területein.

Az emulziós alkalmazásokban elfogadott nézet, hogy a 
kenőképességet mind az alapolaj, m ind az adalékok befo
lyásolják, viszont minél nagyobb az olajtartalom, annál vas
tagabb az olaj film, minél kisebb a részecskeátmérő, annál 
stabilabb az olajfilm (Kormos, Auer, Kecskés). Az alkalma
zás közben vizsgált emulziórészecske mérete három konk
rét kenési környezetben is meghosszabbította a kenőanyag 
m egbízható élettartamát. A  kenőanyag hasznos élettartam 
meghosszabbításának eszköze a kenőanyagok állapotfigye
lése (Nemesnyik, A.). Az állapotfigyelés legnagyobb sikere 
az erőforrások környezettudatos használata m ellett az, hogy 
a háttér analitikai technika eredményei beépülnek a kenő
olajok fejlesztési gyakorlatába.

A z ExxonM obil kutatói (Kamienski, Kaldor) a je len le
gi üzem anyagok, és a jövő  üzem anyagainak jellem zőit ele
m ezték  a já rm űrendszerek  adottságai szem pontjából. 
A  szerzők az üzem anyag-járm ű szinergetikus együttélésé
re építették fel gondolati rendszerüket. A  fejlesztés m ozga
tói: a környezetvédelm i igények, a költségek csökkentése, 
a teljesítm ény növelése és az alkalm azhatóság. A  szelektív 
RT-225 katalizátorral m űködő SCA Nfining technológia 
szolgálja a kis kéntartalm ú benzinek gyártását. A  m otor
gyártói fejlesztésekben a m ai célok az üzem anyagcella, a 
közvetlen befecskendezéses benzinm otorok, a hatékony 
em issziókezelési technikák, a következő évek céljai pedig 
elsősorban a hidrogén alapú hajtóanyagok, beleértve a h id
rogéntárolás lehetőségeit is.

G lobalizált világunkban a környezetvédelem  szigoro
dása m ellett je llem ző a politika befolyásának érvényesülé
se. A  bioalkohol felhasználásán alapuló M TBE-ETBE vál
tás m ellett jellem ző az olajipari szakem berek érdeklődése 
a biodízelek iránt. A  konferencián három  előadásban kap
hattunk  képet az ism ert technikával gyárto tt alternatív  
üzem anyag em issziós- és teljesítm ényjellem zőiről (M iku- 
léc, Stacho, Pékár, Bratsky), az alkalm azott ipari gyakor
latról és a m ikrobiológiai folyam atokkal segített szintézis
ről (Kovács, Háncsok, Bélafi, Szirmai), valam int a gyártási 
technológia o la jipari gyakorla thoz közelítő  fejlesztési 
eredm ényeiről (Kovács, A .). Ez utóbbi kettő közlését az 
M KL tervezi. Az ázsiai fellendülés eredm ényeképpen érté
kelhetjük, hogy a petrolkém iai alapú benzinüzem anyagok 
gyártása túllépett a kísérleti léptéken (Kató, K ) .  A  gázból 
fo lyadékot eljárások  alap ja a parciális oxidáció, am ely 
egyre nagyobb szerephez ju t a kőolaj-feldolgozási m aradé
kok  hasznosítási technikáiban. A z európai kutatásokkal 
párhuzam osan Á zsiában is v izsgálják  a d im etil-é ter 
(DM E) alternatív gázolaj gyártástechnológiájának gazda
ságosabbá tételét, m ert a parciális oxidációra alapozott 
(szintézis gáz) technikák kétszer-ötször olcsóbbak, a kü
lönbség annál kisebb, minél drágább a földgáz.

A  finom ítók hatékonyságának javítását szolgálja a UOP 
vizsgálati technikája, a „BTS”. Wood, D. beszám olt közel 
30 BTS finom ítói projektről. A költségráfordítás nélkül, 
vagy kis befektetéssel elérhető jobbítások eredm ényekép

pen a hordónkénti kőolaj-feldolgozási költséget 0,20-1,00 
U SD -vel tudták  csökkenteni. A m unkam ódszer elemei: 
adatgyűjtés és az aktuális gyakorlat elemzése (divatosan 
auditálása), a lehetséges jobbítási ötletek összegyűjtése, a 
fejlesztési elképzelések összegzése, az ötletek, javaslatok 
értékelése, rangsorolása az elérhető haszon függvényében, 
m ajd m egvalósítás, értékelés és visszajelzés. Ilyen BTS 
elem zéssel készítette elő a M ól terveit a benzingyártás jo b 
bítására. A javaslat szerint a m odernizálás az egész finom í
tói folyam atot érinti, a desztillációtól, a hidrogénezésen 
keresztül, a benzinkeverés és az arom ásgyártás elemeinek 
figyelem bevételével ( Valkai, Rabi, Valkusz, Szalm ás). 
A  desztillációs üzem ben a frakciók vágási pontját kell vál
toztatni, a benzinek frakcionálását kell egyszerűsíteni, a 
CCR reform áló üzem  kihasználását kell jobbítani, intenzí
vebbé kell tenni a könnyű benzin izom erizálót ahhoz, hogy 
a kutatási eredm ények és a BTS javaslatok együttesen a 
gyakorlatban hasznosuljanak.

A  gyakorlati környezetvédelem ben a regionális vála
szok az EU-csatlakozási folyam athoz köthetők (Erdősné, 
M ) . A  rendszerváltás utáni évi 7-10 törvényhez képest
2001-ben 40 új jogszabály követelm ényeit kellett beépíte
ni a m indennapi gyakorlati m unkába a M ólnál és hasonló 
a helyzet a térség finomítóinál is. Az IPPC bevezetés értel
m ében az egyedi engedélyeztetési m űveletekről át kell tér
ni az integrált környezeti engedélyeztetésre, am ely minden 
egyes tevékenységet egyetlen rendszerbe foglal. V élhető
en az új m echanizm us nagyobb teret ad a költséghatékony, 
innovatív megoldásoknak, m indazok mellett, hogy az ad
m inisztratív teher is m inden bizonnyal nőni fog. A z infor
máció kezelésére szolgáló speciális környezetvédelm i in
formációs rendszernek a vállalaton kívül, a hatóság és az 
érdekelt felek által is m egtekinthetőnek kell lennie (Varga, 
Gasparíková, Orolín). A  fügitív szénhidrogén-em isszió fi
gyelésére az am erikai és nyugati finom ítókban is bevált 
L D A R  rendszert a lkalm azták  P ozsonyban (A lica  
Micíková, Jitka  Milicková, Boris Stulrajter). Az eljárást az 
EPA 21-es m ódszerére alapozták, segítségével m egjelölhe
tők azok a források, am elyek jelentős karbantartási odafi
gyelést igényelnek, és ahol a rendszeres mérés és beavat
kozás jelentős VOC kibocsátás csökkentést eredményez. 
A vízrendszerek m odernizálásáról, az előkészítő értékelés 
technikáiról a Slovnaft finomító (Polakovicova, Varga) és 
a TVK (M ajerusz L.) példái szolgáltak adatokkal.

Regionális jelentőségű a m últbeli környezeti ártalm ak 
felszám olásának kényszere. Polakovicová, Bilská, Rajno- 
hová  a talajok szénhidrogén-szennyezettségének felszá
m olását in-situ technikával vizsgálták  és oldották  meg. 
A  talajban honos baktérium okkal 116 ezer tonna kitermelt, 
szennyezett talajt ártalm atlanítottak aerob talajm űvelési 
technikával. N égy  és fél éves m unkával sikerült a 800 
mg/kg határérték alá csökkenteni a szénhidrogén-szennye
zettség szintjét.

Több előadás hangzott el a petrolkém ia témaköréből. 
Etilén-oxidot ezüst katalizátoron az etilén közvetlen oxidá
ciójával állítanak elő, a teljes égési folyam atban képződő 
szén-dioxid-tartalm at kálium -karbonátban abszorbeálva 
választják el a recirkulációs gázáram ból. Brunnerová, E. a
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„Benfield-eljárás” valós komponensekkel dolgozó szim u
lációs m odell használatának eredm ényeiről szám olt be. 
Az „Electrolyte” program csom aggal kiszám olták az ioni
záció hatását és azt a gyakorlatban is sikerrel alkalm azták. 
M inél bonyolultabb az alapanyag szerkezete, annál bonyo
lultabb m atem atikai modellre van szükség. Az etiléngyár
tási reakciók m odellezésének finom ságaiba vezetett be 
Gál, T. A reakciók és reakciókom binációk nagy szám a m i
att a m odellezéssel -  em pirikus, m olekula alapú, statiszti
kus -  m egkönnyíthetők azok a gyakorlati döntéshozási 
kényszerek, hogy a szelektivitás vagy a konverzió érdeké
ben mely frakciókat kell a reakcióba visszaforgatni, hogy 
m ilyen alapanyag- és term ékkezelési körülményekre van 
szükség, m ely földrajzi viszonyok között mely üzemi pa
ram éterek javasolhatók. A petrolkémiai fejlesztések labo
ratórium i m odellreaktorában (Janecska, A.) a nagy sűrűsé
gű polietilén (HDPE) gyártás katalizátorát -  katalizátor 
gyártói, üzem i és egyetem i kutatási együttm űködéssel -  
optim alizálták, hogy jobb minőségben, nagyobb hatékony
sággal lehessen előállítani. A stratégiai tervek teljesítésé
nek eszköze lesz a kis nyom ású, közepes hőm érsékletű, 
nagy aktivitású iszapfázisban dolgozó, széles term ék pa- 
lettájú M itsui CX eljárás {Nagy, G.). A  technológiai rugal
m asság eredm ényeképpen a term elés mono- és bimodális 
üzem m ódú lehet, azaz a nagy sűrűségű polietilén m ellett 
közepes sűrűségű polietilént is lehet gyártani. A csőgyár
tásban alkalm azott polipropilén alapanyag m ódosítása te t
te lehetővé, hogy a nagy nyom ásnak is ellenálló R-806 fél

term ékből a szokásosnál nagyobb átm érőjű csöveket és 
idom okat (d>50m m) is gyártsanak {Balanyi, K.).

Összefoglalva elm ondhatjuk, hogy a kétnapos konfe
rencia előadásai felm utattak olyan elemeket, am elyekből 
sikeres regionális válaszok fogalm azhatók meg. A  vezető 
nem zetközi vállalatok érdeklődése erősítette bennünk azt a 
tudatot, hogy régiónk fontos szerepet já tsz ik  az új Európá
ban. Rövid távon ki fog derülni, hogy ez a gyakorlatban 
m it is jelent. Bízunk benne, hogy a két év m úlva rendezen
dő újabb konferencián m ár közös kutatási eredm ényekről 
is hallhatunk.

ÖSSZEFOGLALÁS

Kovács András: Az Interfaces’2002 nemzetközi olajipari kon
ferencia -  regionális válasz a globalizálódó világ néhány 
kérdésére
A közlemény röviden ismerteti a 2002. szeptember 19-20-án Bu
dapesten tartott rendezvényen elhangzott előadásokat.

[Magy. Kém. Lapja, 58, 131 (2003)]

SUM M ARY

A. Kovács: Interfaces’2002 International Oil Conference -  
Régiónál Response to Somé Questions of the Globalization
The artiele briefly reviews the lectures o f the Budapest Inter- 
faces’2002 Conference held in September 19 to 20, 2002.

Sje*nte...Sjem te... Szem le...

Bioetanolt tartalmazó motorbenzin gyártását 
kezdte meg a finn Fortum olajipari vállalat

A Fortum  vállalat Porvoo-i kőolaj-finom ítójában 2002 
szeptem berben (tehát évekkel a biológiai eredetű anyago
kat tartalm azó üzem anyagok gyártásáról szóló EU-direk- 
tívában előírt határidő előtt), egyelőre csak kísérleti je lleg 

gel, m egkezdték a max. 5 térf.%  etanolt tartalm azó 98-as 
m otorbenzin kísérleti gyártását. Az ehhez szükséges er- 
jesztéses úton készült etanolt az EU készletéből vásárol
ták. A  vállalat az etanolos m otorbenzint F innország déli 
körzeteiben árusítja.

(Forrás: O il Gas European M agaziné, Sep tem ber  
2002, No. 3/02, p. 4) SP

HELYESBÍTÉS

K is s  A . S á n d o r  professzor úr előző számunkban 
[Magy. Kém. Lapja, 58, 41 (2003)] megjelent „Deu
térium az új mikroelem és annak biokémiai hatásai” 
című közleményéből sajnálatos módon lemaradt az 
utolsó táblázat, amit ezúton teszünk közzé. A szerző
től és olvasóinktól elnézést kérünk az okozott kelle
metlenségért.

A szerkesztőség

9. táblázat
A különböző' deutérium- és magnéziumtartalmú 

közeg hatása a kukorica csíranövény növekedésére 
és elemtartalmára, arányára (3x50 db átlagaként)

A kezelés 
módja

A hajtás 
tömege 
mg/db

Mg
mmol/
lOOg

Na
mmol/
100g

K
mmol/
100g

Na/Mg K/Mg

20 ppm D 89,6 7,09 1,35 61 0,19 8,7
20 ppm D 
és Mg is

60,7 7,41 1,13 44 0,15 5,9

150 ppm D 111,3 8,03 1,88 72 0,23 8,9
150 ppm D
és MG is

122,6 8,64 2,06 76 0,23 8,9

ANa/Mg és K/Mg arány kisebb értékénél lassul a növekedés.
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PETROLKÉMIAI STRATÉGIÁK*

Szupraglobalizáció az európai petrolkémiai iparban

Interjú Körtvélyes Istvánnal**

Szakmai körökben is elismerésre talált és bizonyos fo k ú  vitát is kiváltott a Körtvélyes Istvánnal készített, a 
N épszabadság 2002. október 9-ei számban m egjelent „ Van-e Jalta  2, lesz-e elefánt b éb i? ” cím ű interjú. 
A z interjúban Körtvélyes István oki. vegyészmérnök -  aki a hazai vegyipar egyik legismertebb szaktekinté
lye, és nem csak szemlélője, hanem egyik megvalósítója is volt a Szekér Gyula nevével je lze tt petrolkém iai 
és olefinprogramnak -  m eggyőző adatokat szolgáltatott a petrolkém ia legfontosabb termékét, az etilént és 
annak alapanyagát term elő vállalatok tulajdonosi, szervezeti változások terén Európában a legutóbbi né
hány évben végbement koncentrációról, am it szupraglobalizációnak nevez. Inform ációi és elemzése szerint 
ennek a szupraglobalizációnak eredményeként 2000-ben az európai etilénterm elő kapacitások több mint 
40% -a öt multinacionális cég -  BASF, Shell, ExxonM obil, ATOFINA és BP  -  saját, közös vagy közvetett tu
lajdonában van. Ugyanakkor Kelet-Közép-Európában az etilénterm elő kapacitások koncentrációja messze  
elm arad az általuk képviselt színvonaltól.

A z interjú kétségtelen legérdekesebb kérdése az, hogy a nagy nyugati szakm ai befektetők, az olaj- és p e t
rolkémiai vállalatok m iért nem m utattak és m utatnak érdeklődést a Kelet-Közép-Európa olaj- és petrolké
m iai ipara iránt. Ebben a témában kértünk kiegészítő szakm ai adatokat, m agyarázatot és nem utolsósorban 
szakm ai érveket, gazdasági elképzeléseket Körtvélyes Istvántól az idézett interjúban szereplő információk 
m egismétlését elkerülendő.

Kedves Barátunk és Kollégánk! Úgy gondoljuk, hogy 
interjúdhoz és általában a terület tanulmányozása cél

já b ó l kiterjedt, részletes adatgyűjtésbe kezdtél. Kérjük, 
tájékoztass ezekről a forrásokról, és bevezetőben közölj 
néhány szakm ai statisztikai adatot.

Bevezetőül talán érdemes bem utatni az európai petrol
kém iai ipar alapjait je lentő  olefingyártás m éreteit a vezér
term ék-, az etilénterm elő kapacitásokon keresztül.

2000-ben Európában 50 etilén term előüzem  létezett. 
Ebből 41 Nyugat-Európában, am elyek közül 38 üzemelt, 
és 9 K elet-K özép-Európában. A kapacitásokat az alábbi 
adatok jelzik.

Európa etiléntermeló' kapacitása, kt/év

Év 1998 1999 2000

Nyugat-Európa 20 860 21 096 21 646
Kelet-Közép-Európa 2 180 2 240 2 240
Összesen 23 040 23 336 23 886

1999-2000 években Európában etilénüzem et nem  állí
tottak le és nem is indítottak, de új egységek kivitelezése 
folyt. A  legnagyobb kapacitásnövekedés 1999-ben a TVK- 
nál (20% ), 2000-ben  pedig  a svédországi B orealis-nál 
(50% ) következett be. A görögországi EKA bejelentette, 
hogy Szalonikiben levő 20 et/év kapacitású etiléntermelő 
üzem ét leállítja.

* Reményeink szerint a BorsodChem stratégiáját egyik későbbi számunkban 
közölhetjük. A szerkesztőség

** 2000 Szentendre, Eper u. 8.

A z információk sok pénz érhetnek, nagy előnyt je len t
hetnek. N agy Frigyest a franciák felett aratott győzelme 
után m egkérdezték, mi az oka nagy győzelm ének? „M íg a 
francia királynak száz szakácsa és egy kém e, nekem  egy 
szakácsom  és száz kém em  volt”, felelte. M a m ár nem  az 
inform ációk szerzése a nagyobb gond ebben a hírdöm - 
pingben, hanem  az összefüggések, a jelentőség felism eré
se, a lényegest a lényegtelentől való m egkülönböztetés, és 
az elem zési készség. Természetesen megfelelő tárgyi tu
dással is kell rendelkezni. Én csak írásban kapott, doku
m entált inform ációkat vettem figyelembe!

F orrása im  közül legh ite lesebbnek  tartom  a CEFIC 
(Európai Vegyipari Tanács) és kutatóintézete, a PM RC 
(Petrochem icals M arket R esearch C om m ittee), P etro 
chem istry Programm e éves adatbázisait. Például az etilén- 
term elő kapacitások tulajdonosi szerkezetében bekövetke
ze tt változásokat, részarányokat is nyom on követik  és 
közre is adják. Figyelem m el kell kísérni a szaklapok, sőt -  
sokaknak m eglepő lehet -  a napilapok híreit is. A szem fü
les riporterek gyors és általában ellenőrzött hírei fontosak. 
Oda is eljutnak, ahova szakem berek nehezebben.

A szupraglobalizációs ábráimon szereplő m ultinacioná
lis vállalatok szinte m indegyike tart fenn rangos irodát, ki
tűnő szakem berekkel és vezetőkkel. Inform ációik a m a
gyar olaj- és petro lkém ia-iparró l, lehetőségeirő l több 
esetben pontosabbak talán, m int egynéhány illetékesünké. 
Közülük néhányat m egkerestem  személyesen vagy levél
ben. Lényegében csak a nyugati és írásban m egjelent infor
m ációk ellenőrzését szerettem  volna elérni. Udvariasak, 
kedvesek voltak, de inform ációt nem  adtak. U gyanakkor a 
M agyar V egyipari Szövetség (M AVESZ) főtitkára,
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Bondár László, és a Mól Vegyipari Portfolió vezetője, Ol
vasó Á rpád  személyes konzultációkra is lehetőségeket biz
tosítottak. A TVK-tól is gyors és pontos inform ációk ér
keztek. Itt hívom  fel a figyelm et Olvasó Á rpád  úrnak a 
M agyar Vegyipar 2002. évfolyam  decem beri szám ában 
„Folynak-e tárgyalások a színfalak mögött?” cím ű szakvé
leményére, am ely a Mól jövőbeni lehetőségei és követen
dő stratégiája szempontjából is igen figyelemre méltó!

E löljáróban jó  lenne tisztázni, hogy m it is értesz
szupraglobalizáción?

A szupraglobalizáció az a folyam at, am ikor két vagy 
több multinacionális vállalat -  például a Fortune magazin 
500-as listáján szereplők közül -  fúzióra lépnek és/vagy kö
zös vállalatokat létesítenek. Ez a folyamat hatalmas m ére
teket öltött a gépkocsigyártásban, az olajiparban és több 
más területen is. N éhány példa:

- a z  Exxon, a világranglista 3. helyezettje 1999-ben a 
ranglista 9. helyén szereplő M obillal egyesült,
2001-ben az ExxonM obil a világ második legnagyobb 
vállalata az árbevétel, és első a nyereség alapján;

-  a Chevron felvásárolta a Texaco-t;
-  a BP felvásárolta az Amoco-t;
-  a Totál megvette az E lf és Fina olajipari cégeket. Ma 

a Totál a fúziók után a 15. a világranglistán, jelentős 
petro lkém iai ipari háttérrel. A ranglista a Fortune 
500, 2002. évi kiadása (a 2001-es árbevételi adatok) 
alapján készült.

Az olajipar tovább erősítette rendíthetetlen vezető sze
repét a petrolkém iai iparban, és az elemzéseim tárgyát ké
pező európai etilénterm elő kapacitások felett je lentősen 
növelte befolyását.

V izsgáljuk m eg az európai etilénterm elő kapacitások 
tulajdonosi szerkezetét a két legnagyobb érdekcsoportnál.

A  BA SF-Shell-Exxon-TotalFina a legnagyobb érdek- 
csoport Európában (1998). 12 etilénterm elő üzem e volt 
5 914 kt/év kapacitással. Az európai kapacitások 25,7% -a 
felett rendelkezett tulajdonosi, résztulajdonosi befolyással.

A  BPA m oco-ElfA tochem  a m ásodik nagy érdekcso
port, 8 etilénterm elő üzem ével és 4 470 kt/év kapacitásá
val az európai összkapacitásból 19, 4% -kal részesedett.

A TotalFina az első csoportba tartozott tulajdonosi kap
csolataival. Azonban a TotalFina cég birtokába került az 
E lf  olajipari cég is petrolkém ia-üzem eivel együtt, am ely a 
tulajdonosi kapcsolatokon keresztül a m ásodik érdekcso
portba tartozott. Ezzel a három, egyenként is nagy olajipa
ri cégből álló TotalFinaElf m ultinacionális olajipari válla
latnak m indkét csoportban lettek etilénterm elő üzem ei
(1999). Tulajdonosi érdekei, az együttm űködés előnyei 
vagy kényszere, m indkét csoportra kitelj edtek. Természe
tesen az érdekcsoportokon belül is van verseny. Ennek 
m egnyilvánulásai voltak a következő esem ények is.

A Dow tulajdonába került de ju re is az Union Carbide, 
am ely közösen birtokolt az EniChemmel két etilénüzemet. 
A  Dow  azonnal eladta az U nion Carbide etilénterm elő 
üzem ei tu la jdonrészét a vo lt tá rstu lajdonosnak, az 
EniChemnek. Az üzletnek két következm ényét em elem  ki. 
Egyrészt igazolódott azon vélem ényem , hogy a Dow lehe

tőleg „dupla vagy sem m ire” játszik, nem  közösködik sen
kivel, hacsak egy m ód van rá. A  ném etországi böhlen-i 
etilénüzem  Dow általi m egvásárlása után 20% -os tulajdon- 
rész a privatizációs törvény következm ényeként m aradt a 
ném et állam  b irtokában. M ásrészt a D ow  elvesztette
2000-ben a m ásodik helyet a legnagyobb európai etilénter
m elő kapacitással rendelkezők versenyében, am elyet az 
EniChem  vett át. A  Dow  fej-fej m ellett küzd a BASF vál
lalattal a világ legnagyobb vegyipari vállalata címért. Á r
bevétele alapján 2001-ben m ég a BASF vezetett.

A  Bayer eladta a BP-nek az Erdoelchem ie 850 kt/év ka
pacitású etilénüzem ében lévő 50% -os tulajdonrészét, így 
BP 100%-os tulajdonossá vált.

A  M ól m egszerezte a  TV K  és a Slovnaft többségi tulaj
donát, így két etilénüzem  is b irtokába került. A kettő  
együtt egy közepes m éretű nyugat-európai etilénterm elő 
üzem nek felel meg.

Kérünk, m utasd be, lehetőleg illusztrációval az inter
júdban  em lített szupraglobalizációt az európai etilén
term elő kapacitásoknál.

Az európai etilénterm elő kapacitások tulajdonosi szer
kezetéből a három  legnagyobbat a 2000. 12. 31-ei állapot
nak m egfelelően a 3-5. ábrákon  m utatom  be. Ö sszehason
lításként a M ól és az OM V tulajdonosi kapcsolatai az 1-2. 
ábrákon  láthatók. A  rajzokon a m ezők közepén az üzem el
tetők neve, alatta etiléngyártó kapacitása (kt/év), a bal alsó 
sarokban pedig etilénterm elő üzem einek szám a látható, a 
nyilak a tulajdonos m ezőjéből indulnak a tulajdonlotthoz, 
a m ellettük lévő szám a tulajdoni részarány %-ban.

Az etiléntermelő üzemek tulajdonosainak, pl. Mól, Shell, 
EniChem stb. tulajdonosi szerkezetét átfogóan nem  vizsgál-

OMV

1. ábra. A  Mól és kapcsolatai
(1 tulajdonos, 2 etiléntermelő üzem, összes kapacitás 560 kt/év, 

az európai etiléngyártó kapacitás 2,3%-a)

20

2. ábra. Az OMV és kapcsolatai 
(1 tulajdonos, 2 etiléntermelő üzem, összes kapacitás 655 kt/év, 

az európai etiléngyártó kapacitás 2,7%-a)
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3. ábra. A BASF-Shell-ExxonMobil-ATOFINA- BP 
érdekcsoport

(5 nagy szakmai tulajdonos 20 etilénterm elő üzem et m ű
ködtet, összes etilénterm elő kapacitásuk 10 500 kt/év, az 

európai összkapacitás 44% -a)

tam, csak érdekességként közöltem néhány adatukat.

Van-e eltérés és mennyiben a hazai és a nyugat-európai 
etilénterm elő kapacitások főtu la jdonosi szerkezetében?

Rendkívül nagy volt és ma is jelentős. A két m agyar 
petrolkém ia iparvállalat, a TVK és az etilénszárm azékok 
(V C M ) alapján  ideszám ítható  B orsodC hem  (BC) nem  
szakmai, hanem  pénzügyi befektetőtársaságok többségi tu 
la jdonába került, am elyek fialtatják  pénzüket, de sem

mkl

4. ábra. A z  EniChem és kapcsolatai 
(1 tulajdonos, 6 etiléntermelő üzem, az összes etiléntermelő 

kapacitás 2 480 kt/év, az európai összkapacitás 10,4%-a)

5. ábra. A  Dow és kapcsolatai 
(1 tulajdonos, 4 etiléntermelő üzem, összes etiléntermelő 
kapacitás 2 210 kt/év, az európai összkapacitás 9,3%-a)

nyersanyaguk, sem piacuk, sem know -how -juk nincs. Ter
m észetesen olaj- vagy petrolkém ia-ipari stratégiájuk sincs. 
Tőzsdéznek, ezért érthetetlen a m eglepetés, az izgalom , 
am it a két válla la t körüli részvényharc kiváltott. M ost 
m indkettő , szakm ai befektetők, a TV K  a M ól, a BC a 
G azprom  közeli cégek többségi tulajdonában van. A  Mól 
tulajdonosai között van olyan befektető -  az osztrák OM V 
- ,  am ely nyugati is, szakmai is, de sajnos messze van a 
„nagy” olajipari vállalat m éretétől, lehetőségeitől a gáz- és 
olajvagyon, a tőke, a know-how, és nem  utolsósorban a be
járato tt piac nagyságát tekintve. Viszont figyelemre méltó 
az OM V tulajdoni részaránya: 10% a M ólban, és 25%  az 
1 680 kt/év etiléntermelő kapacitással -  az európai kapaci
tás 7% -ával -  rendelkező Borealis-ban. Intenzív tevékeny
séget folytat K elet-Közép-Európában olaj- és petrolkémiai 
tulajdonrészek és üzem anyagtöltő állom ások m egszerzése 
érdekében. K orábbi és jelenlegi tevékenysége alapján a 
M ól szám ára inkább konkurensnek, m int partnernek, netán 
sem legesnek tekinthető.

A  petrolkém ia és az olajipar között az alapanyag bizto
sításán, a csővezetékes szállításon túlm enően számottevő 
technológiai kapcsolat is van, például a m ellékterm ékek 
feldolgozásában.

Az európai etilénterm elő kapacitások tulajdonosi szer
kezetének ágazati m egoszlása kerekítve a következő: olaj
ipar 80%, vegyipar 15%, és egyéb ágazatok 5%.

M ennyire befolyásolja a létrejött szupraglobalizáció a 
versenyképességet, és általában, hogy ítéled azt m eg  
Európa egyes régióiban?

A szakterület versenyképességének feltételeit Olvasó  
Á rpád  a m ár em lített közlem ényben pontosan leírta, am e
lyekkel teljes egészében egyetértek. Ezek figyelem bevéte
le m ellett, a kérdésre a következőket em elem  ki.

Tőkehiány. Egész K elet-K özép-Európára je llem ző és 
hosszú ideig az is marad. M agyarországon a M ól szám ot
tevő árbevételarányos nyereséggel rendelkezhetne. Azon-
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bán az im portfóldgáz áraknál kisebb belföldi fogyasztói 
árak csökkentik a versenyképességét. A z 1970-es években 
fogalm aztam  m eg -  m int a nagy mennyiségű földgázalap
anyagot fogyasztó BC vezérigazgatója hogy nálunk a 
földgázár szociálpolitikai kérdés. Az volt a tervgazdaság
ban és az is m aradt a piacgazdaság 13. évében is.

Kapacitás-nagyságrend. 2000-ben a 38 nyugat-európai 
etilénterm elő üzem  átlagkapacitása -  a 20 ,25 , 70, 86 kt/év 
kapacitásiakat is figyelembe véve -  570 kt/év/üzem  volt, 
közel annyi, m int am ennyi a m ost folyó fejlesztés befeje
zése után a TVK-nál rendelkezésre fog állni. Az 500-800, 
sőt a 800-1 000 kt/év kapacitású üzem ek m egépítésével a 
kiskapacitásúak versenyképessége fokozatosan és je len tő
sen csökken. M a már m egvannak a technológiai és techni
kai lehetőségek az akár 1 500 kt/év kapacitású etilén gyár
tóvonalak létesítésére is.

Területi koncentráció. Azt hiszem  elegendő, ha m eg
említem, hogy Kelet-Közép-Európa összesített etiléngyár
tó kapacitása (2 240 kt/2000 év) m eghaladja ugyan az 
antwerpeni (1 930 kt/év) kapacitást, de Hollandia etilénka
pacitásának (2 900 kt/év) csak 74% -a és nem  éri el az 
EniChem  vállalat etilénterm elő kapacitását (2 480 kt/év) 
sem.

Kooperációs lehetőség, logisztikai hiányosságok. Tér
ségünkben erősen korlátozott az etiléngyártók együttm ű
ködése. Nagyobb havária, kapacitáskiesés nem  hidalható 
át, ellentétben N yugat-Európa számos üzemével, am elyek 
etilénszállító  csővezeték rendszerre csatlakoztak. Ezen 
felül több m int 20 tengerparti, folyótorkolati etilénterminál 
is rendelkezésükre áll. M ivel Nyugat-Európa etiléngyártó 
üzem einek  kapacitásk ihasználása az elm últ 5 évben 
88-93%  között mozgott, m indig lehetett nagyobb m ennyi
ségben etilént vásárolni. U gyan a TV K  is rendelkezik a 
K árpátokon keresztül haladó Tiszaújváros-K alus közötti 
330 km  hosszú etilénszállító  csővezetékkel, am elyen a 
TVK és BC is im portál etilént -  megépítése nagy je len tő 
ségű volt, és m a is az -  az nyugat-európai összehasonlítás
ban korlátozott lehetőségű.

Piac. K elet-K özép-Európa petrolkém iai ipara és mű- 
anyagalapanyag-gyártó szektora erősen függ a világpiactól, 
a külkereskedelemtől. Importáljuk az alapanyagot, az ola
jat, a technológiát, a technikát. Jelentősen elmaradunk Nyu- 
gat-Európától az egy főre ju tó  fajlagos m űanyag-felhaszná
lásban, nem  értük még utol a nyugati m űanyagkultúrát. 
A TVK épülő poliolefin üzemei még találnakjelentős hazai 
értékesítési lehetőségeket. Ez a helyzet még m indig sokkal 
jobb, m int az import kényszer. Mégis az elkövetkező évek
ben fokozódó piaci versennyel kell számolnunk. Például a 
hírek szerint a lengyel PKN a TVK-hoz hasonló nagyság- 
rendű poliolefin-kapacitások kiépítését kezdi meg, amelyek 
a Baseli céggel közösen, 50-50%-os tulajdoni hányaddal lé
tesül. A Baseli a BASF és Shell 50-50%-os vegyes vállala
ta. Kérem  ez nem  semmi, pláne ha piaci versenyről van szó. 
A  TV K  legalább 2 -3  évet késett a beruházás indításával, 
nem  a saját hibája miatt.

Vezetés és a szakmunkásgárda minősége. Joggal állít
hatjuk, hogy kitűnő, versenyképesek nyugat-európai m ér
cével mérve.

Konkurencia. Az etilén területén nem  várható nagyobb 
változás m indaddig, am íg etilénszállító vezetékek, tenger
parti etilénterm inálok nem  létesülnek térségünkben. Saj
nos ez a nagy hátrányunk is, m ivel nem  juthatunk jelentős 
m ennyiségben közel-keleti, vagy más olcsóbb etilénhez, 
am elyeket például gázkondenzátum okból is előállíthatnak. 
A versenypálya áttolódhat a petrolkém ia (etilén-propilén) 
területéről a m űanyag alapanyagok (poliolefinek) területé
re. Ez esetben szám olnunk kell

-  a nyugat-európai versenytársakkal, am elyek olcsóbb 
o lefinekkel, kapacitás nagyságrend-, technológiai 
előnyökkel rendelkezhetnek;

-  a közel-keleti versenytársakkal, több vonatkozásban 
is. Egyrészt a tankhajókkal Európába szállított etilén
jük , m ásrészt hazai poliolefin iparuk kiépítése követ
keztében polietilén, polipropilén döm ping veszélyez
teti térségünket. H arm adsorban tőkével is behatolnak 
az európai olaj- és petro lkém ia iparba, példáu l az 
O M V  20% -a m ár A bu D habi, az olajban gazdag 
Egyesült Em irátus egyik tagja birtokában van;

-  a keleti, orosz versenytárssal. Ehhez hasonló példa 
volt m ár és van jelenleg  is. M int ahogy a közel-keleti 
„olajállam ok” olajuk egy része helyett feldolgozot- 
tabb, értékesebb term ékeket is kívánnak exportálni, 
úgy az oroszok is. M ár az 1970-es években nitrogén- 
m űtrágya és m etanol előállítására és jelentős részben 
exportjára nagykapacitású, földgázalapú üzem ek so
kaságát építették ki. E redm énye? Leverték a n itro
génm űtrágya árát. Jelenleg az egyetlen m egm aradt 
gyárunk, a Péti N itrogénm űvek fennm aradásért küzd. 
N yugat-Európa a tonnánkénti kb. 40 EU R am móni- 
um -nitrát im port vám m al védekezik.

Ha hasonló exportpolitikát folytatnának az oroszok a 
petro lkém ia és m űanyag-alapanyagok  terü letén , té rsé 
günk, benne M agyarország is hárm as szorításba kerülhet
ne. Egyrészt N yugat-Európa, m ásrészt K özel-Kelet és más 
térségek olajban gazdag állam ai, harm adrészt az oroszok 
részéről, ha nem  is m ost azonnal, de középtávon biztosan. 
Ez stratégiai kérdés, olaj- és petrolkém iai iparunknak leg
alább 10 évre előre kellene tekintenie, szám ba véve reális 
lehetőségeinket.

Az oroszok bizonyos fokig exportkényszerben vannak, 
elsősorban az adósságtörlesztési kötelezettség miatt. Ezért 
is érthető behatolási szándékuk K elet-K özép-Európába, 
példáu l term elő-, szo lgáltatóválla la tok  felvásárlásával. 
A  rövidesen EU-taggá váló országokból vám m entesen ex
portálhatnak az Európai Unióba. Továbbá m agasabb fel
dolgozottsági fokú term ékek exportja is érdekük lehet (ld. 
a BC felvásárlását, a TVK-s felvásárlási szándékot, és szá
mos ajánlatukat térségbeli olaj- és petrolkém iai üzem ek 
felvásárlására).

Természetesen igaz, hogy az egy főre ju tó  poliolefin- 
felhasználás alacsony O roszországban. N övelni is fogják a 
felhasználást. Szerintem  középtávon nagyobb érdekük az 
adósság törlesztése, m int az egy főre ju tó  poliolefin-fel- 
használás elm aradásuk látványos csökkentése.

Vessünk egy p illan tást az olaj- és petro lkém iai ipar 
nagyjainak kasszájába. A Fortune em lített 2002. évi kiad-
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ványa felsorolja a világ 500 legnagyobb vállalatát. Nézzük 
a rangsorban a 2001. évi árbevételük alapján az olaj- és 
petrolkém iai ipar moguljait. ím e a „versenytársak” :

Rangsor Vállalat Árbevétel, 
milliárd USD

2 ExxonMobil 219,812
4 BP 174,218
8 Royal Dutch/Shell 135,311

15 TotalFinaElf 94,311
71 ENI 44,639

142 BASF 29,103
152 Dow Chemical 27,805

Összehasonlitásul térségbeli nagyjaink 2001. évi for
galmai (M rd USD):

OM V 7,0
M ól . 3,9
Ehhez hozzátehetjük, hogy a listavezető ExxonM obil

2001. évi nyeresége 15 M rd USD volt.
V isszatérve a kérdésre , jóm agam  nem  vizsgáltam  a 

.jö n n e k  az oroszok” tém át, de négy-öt éve vizsgálom , 
hogy m iért nem  jö ttek  és jönnek a nagy nyugati szakmai 
befektetők olaj- és petrolkém iai iparunkba? Ennek több 
oka is lehet. Félreértések elkerülése céljából szeretném  kö
zölni: m egállapításaim  az olaj- és petrolkémiai ipar term e
lőtevékenységére vonatkoznak, a kereskedelem re (pl. az 
üzem anyagtöltő-állom ásokra, szolgáltatókra) nem.

A  nagy nyugati szakmai befektetők elm aradásának nem 
lehet oka többek között:

- a  véletlen, m int egyes szakem berek feltételezik. 
A z olaj és m inden, ami szorosabban kapcsolódik hoz
zá stratégiai körbe tartozik, de legalábbis részben. 
A nagy m ultik stratégiájában nincs véletlen. H a egy, 
vagy egy-két országot kihagynak, az sem véletlen. 
M ost pedig lényegében egész Kelet-Közép-Európát 
kihagyták, de az olaj- és földgáztartalékokkal rendel
kező Oroszországban je len  vannak;

-  az, hogy nem tudtak a lehetőségekről. M int már emlí
tettem, nagy multinacionális olaj- és vegyipari vállala
tok rangos irodákat tartanak fenn Magyarországon is, 
kitűnő vezetőkkel és szakemberekkel. Jól tájékozottak 
olaj- és petrolkémiai iparunk eseményeiről, lehetősé
geiről. N yilvánvaló az információkat elem zik és to
vábbadják. M int közvetlenül nem  érintettek, minden 
bizonnyal érdeklődéssel olvasták a BC és a TVK irá
nyításáért folyó részvényharc eseményeiről szóló híre
ket. M ind a három érintett vállalatunk, a BC, a Mól, és 
a TVK tőzsdén volt és van. Figyelemmel kísérhették a 
napi árfolyamokat, a forgalom nagyságát is;

-  a tőke vagy hitel lehetőségének hiánya. Elegendő rá
nézni a fenti ranglistára;

-  a terjeszkedési, koncentrálási szándék hiánya. Ennek 
ellentm ond a töltőállom ások létesítése, a gázszolgál
tatók felvásárlása, de az em lített, a lengyelországi 
Plockban m egvalósuló poliolefin-program  is.

Egyszerű az ok. N em  áll érdekükben! A  m iértre nem  kí
vánok kitérni, részben azért, m ert Olvasó Á rpád  úr már

em lített cikkében a válasz lényege le van írva, másrészt 
ezen interjúnak nem  volt tém ája a miért.

Kérünk, szakm ailag tám aszd alá az em lített Nép- 
szabadság interjúdban szereplő feltételezést, hogy a p e t
rolkémia (olefinek) fejlesztésében való részvételek hatá
rát a nyugati szakmai befektetők a lengyel, cseh, szlovák, 
magyar, szlovén határtól nyugatra határozták meg.

Valóban úgy látszik Kelet-Közép-Európából. N ézzük a 
példákat országonként.

Lengyelország, gdanski olajfinomító. E ltekintve az -  
eladom , nem  adom  -  bizonytalanságtól, egyetlen nagy 
nyugati szakmai befektető sem pályázott. Viszont kitartó
an indult m inden pályázaton az angliai bejegyzésű Rotch 
Energy, az OM V és a Mól. A Rotch pályázatát elutasítot
ták, mivel nem tudta igazolni a vételár kifizetéséhez szük
séges fedezetet. A 2002. év végén fordulat történt: a Rotch 
az orosz Lukoillal közösen pályázott. A jánlatukat elutasí
tották. N em  hinném, hogy a Lukoil nem  tudta volna igazol
ni a vételár vagy a hitelképesség rendelkezésre állását. 
U toljára a Rotch és a PKN közösen pályáztak Gdanskért. 
Aspiráns lehet még a Mól és az OMV. A  p locki P K N , olaj- 
és petro lkém iai iparválla lat eladásánál nem  pályázott 
egyetlen nagy nyugati szakmai befektető sem. Aspiránsok 
a Mól, az OM V és az oroszok.

Csehország. Itt vélik néhányan a kivételt fellelni. Való
ban három  nagy nyugati szakmai befektető m egvásárolta a 
C eska R afinerska 49% -os tu lajdonrészét. Petro lkém iai 
ipara nincs, 51% -os tulajdonos a cseh Unipetrol. Aki m eg
veszi az Unipetrol többségi tulajdonát, befolyása alá kerül 
a Ceska Rafinerska is. Az Unipetrol 63% -os tulajdoni há
nyadát is árusítják hosszabb ideje. Nagy nyugati befektető 
nem jelentkezett.

Szlovákia. A Slovnaft többségi tulajdonát a Mól vásá
rolta meg. N em  nagy és nem  nyugati, de szakmai befekte
tő. Ha pályázott volna a Slovnaft vételére m ondjuk a Shell, 
vagy bárm elyik „nagy”, a Mól m eg tudta volna vásárolni? 
Biztos, hogy nem.

Horvátország. Az INA képviseli a horvát olaj- és pet
rolkém iai ipart. 25% -os+l részvény tulajdon értékesítése 
van folyamatban. Nyolc érdeklődő és hat jelentkező volt, 
köztük egy nagy nyugati szakmai befektető, az ENI, de 
visszalépett. Jelenleg 3 pályázat van érvényben, a Mól, az 
OM V és a Rosznyeft ajánlata. Az INA javaslatára jelentő
sen m egem elték az ajánlati áraikat. Jelenleg a hírek szerint 
a Rosznyeft-é a legmagasabb, a M ólé a legalacsonyabb. 
H a a vételár a döntő, -  nem  biztos, hogy az -  akkor a 
Rosznyeft a befutó.

Okvetlenül felm erül a kérdés: a nagy nyugati m ultina
cionális olaj- és petrolkém iai cégek tudnak valamit, amit 
mi nem , vagy nem  akarunk tudni, szám ításba venni az 
iparág jövőbeni lehetőségeiről ?

Szóval van akkor, vagy lehet Jalta-2 megállapodás?

Ezt nem  állítottam és nem  állítom most sem. Szerintem 
nincs. A  kelet-közép-európai olaj- és petrolkém iai ipar tu
lajdonosi szerkezetét vizsgálva, további alakulását, lehető
ségeit nézve, valóban úgy látszik, m intha lenne, de nincs.
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A nagy nyugati cégek érdekeik szerint cselekednek. 
Az olajipar nagy gazdasági hatalom, az érdekei is nagyok. 
Érdekeik érvényesítéséhez m egvannak az eszközeik, első
sorban az olaj és a pénz, a földi világra kiterjeszkedő háló
zatuk. Térségünkben kihagyták a finomítókat, a petrolké
miai ipart. N em  volt és jelenleg sem érdekük az olaj- és 
petrolkém iai üzem ek felvásárlása és létesítése sem. Tulaj
donosi vákuum  keletkezett térségünkben e szakterületen. 
És akkor mi lesz? Szerintem három lehetőség van a Mól 
számára, term észetesen nem  azonos esélyekkel.

E lső  lehetőség: a Mól integrációt hajt végre a térség
ben. Az első lépéseket m egtette a Slovnaft és a TV K  több
ségi tulajdonának m egszerzésével. Kérdés, hogy birja-e tő
kével a továbbiakat? M ár m ost az INA és az U nipetrol 
értékesítésénél elválik, pedig nagy nyugati szakmai befek
tető m ég csak nem  is pályázik.

M ásodik lehetőség: felvásárolja a M olt egy nagy nyuga
ti szakmai befektető. Kérdés, hogy ha eddig nem tették, m i
ért tennék ezután, mitől változnának az érdekeik?

H arm adik lehetőség: az orosz gáz- és olajipar kihasz
nálja a tulajdonosi űrt -  am it a nagy nyugati szakm ai be
fektetők hagynak - ,  többségi tulajdonokat szerez térsé
günk olaj- és petrolkém iai iparában (ld. BC és a bulgár 
Neftohim ).

Természetesen más, esetleg kom binatív lehetőségek is 
léteznek, azonban ezek értékelése m ár iparpolitikai, gazda
ságpolitikai kérdés, m elynek keretében m eg kell vizsgálni, 
hogy térségünk olaj- és petrolkém iai központja hol alakul
hat ki, és m ilyenek a Mól reális esélyei.

Köszönjük az interjút.

S Z G - R L

Sje«HÍe...SjetHÍe... Sjemle...
A teljes munkaidőben foglalkoztatottak nettó átlagkeresete 2002. II. negyedév -  2002. III. negyedév között

A M agyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakm ákban nak VDSZ Info XV/1. számm al m egjelölt rovata közli a
Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Információ Szolgá- cím ben szereplő adatokat, am elyet a m ellékelt táblázatban
lat cím ű kiadványa 2003. január 20-án megjelent számá- az eredeti közlés jelentős lerövidítésével adunk közre.

Ágazat
2002. II. negyedév 2002. III. negyedév

fizikai szellemi összesen fizikai szellemi összesen

Alumíniumipar Ft 99 393 205 696 125 490 92 582 167 854 111 630
a) 113,9 115,3 116,1 121,7 109,2 118,9
c) 121,15 125,68 124,48 112,85 102,56 110,73

Gázipar Ft 85 010 132 758 113 385 82 351 111 530 99 872
a) 112,3 114 114,9 121,2 107,1 112,6
c) 120,58 124,56 124,5 116,81 104,64 109,66

Gumiipar Ft 83 514 173 831 103 571 82 055 168 322 103 695
a) 116,1 115,1 116,6 115,5 112,3 115,1
c) 112,45 113,41 113,33 110,49 109,82 113,46

Gyógyszeripar Ft 92 034 143 082 115 663 95 553 154 987 123 138
a) 112,9 108,5 110,9 116 113,8 115,2
c) 109,07 104,53 106,92 113,24 113,23 113,82

Szakágazaton kívüli Ft 62 627 140 797 94 407 70 267 173 979 112 642
a) 111,8 113 111,4 116,3 116,2 114,9
c) 100,16 97,37 98,22 112,38 120,32 117,19

Vegyipar Ft 74 984 146 059 97 996 73 335 124 389 90 009
a) 112,2 116,1 114,2 113,5 110,7 112,6
c) 113,16 121,5 117,11 110,67 103,48 107,57

VDSZ összesen Ft 83 295 147 364 107 809 82 691 139 044 104 544
a) 113,1 112,9 113,8 116,4 110,8 114,3
c) 113,2 114,57 114,57 112,4 108,1 111,10

a) az előző év azonos időszakának százaléka 
c) az előző év átlagához viszonyítva százalékban 
Készült a KSH adatai alapján 
Készítette: Székely Tamás
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A Mól kőolaj-feldolgozási és marketingstratégiája (2003-2005)

Az Oil and Gas Journal 2002. év végi szám aiban közölt 
adatok azt mutatják, hogy 2002-ben a 2001. évihez képest 
a világon

-  a kőolajkészletek és az R/P (R esource/Production, 
vagyis az igazolt készletek/term elés) arány nőttek (m iköz
ben a term elés kb. 700 kb/d-jel, azaz napi 700 ezer hordó
val m érséklődött), vagyis a bizonyított készletek a 2002. 
évi term elési szinten több m int 50 évre elegendőek,

-  a finom ítók szám a 10-zel csökkent (722-re), de az el
sődleges feldolgozó (atm oszférikus desztillációs) kapaci
tás nőtt 712 kb/cd-el 81,9 Mb/cd-re,

-  a m ásodlagos kőolaj-feldolgozó (krakk, reform ing, 
kénm entesítő, alkilező, hidrokrakk) kapacitások külön-kü- 
lön, abszolút értékben és az atmoszférikus desztillációs ka
pacitásra vetített arányukat tekintve is nőttek.

A  finomítószám tavalyi csökkenése az utóbbi öt év, a ka
pacitásnövekedés az utóbbi tíz év trendjével egybeesik, és 
mindemellett a (másodlagos) kénmentesítő kapacitások ará
nya is folyamatosan növekedett az elmúlt mintegy két évti
zedben. Fentiek arra utalnak, hogy a világon tendenciózusan 
nő  az átlagos kőolaj-feldolgozó kapacitás, és javul a finomí
tók kiépítettsége a környezetvédők által igényelt jobb m inő
ségű term ékek gyártására; előbbinek vélhetően inkább gaz
dasági, u tóbbinak pedig elsődlegesen piacm egtartási és 
-szerzési (végül is ugyancsak gazdasági) okai lehetnek.

A  kőolaj-feldolgozó-ipar átalakulását a term ékminősé
geket és a gyártási körülm ényeket is érintő szigorodó kör
nyezetvédelm i elő írások serkentik. A Shell bevezette a 
„zöld finom ítás” fogalmát, amely csökkentett energiafel
használású, azaz energiahatékonysága miatt olcsóbb (és a 
kisebb energiafelhasználás miatt kisebb károsanyag-kibo- 
csátással jár), és kevésbé környezetszennyező term ékeket 
állít elő, vagy egyes term ékeire környezetbarát felhasználá
si módot ajánl. Bár a kőolajtartalékok a fentiek szerint még 
évtizedekig elegendőek, a nagyobb olajtársaságok (BP, 
Shell) m ár m ost foglalkoznak a megújuló energiaforrások
kal, beléptek a nap- és szélenergia üzletbe, és részt vesznek 
a hidrogén-m eghajtású üzem anyagcellás járm űvek kifej
lesztésében [Petroleum Economist, October 2002, p. 16.].

A z E urópai U nióban  a 2005-tő l bevezetendő  és a 
2009-től te ljeskörűen  alkalm azandó legfeljebb 10 ppm  
kéntartalm ú üzem anyag (m otorbenzin és dizelgázolaj) m i
nőségi követelm ények teljesítése kom oly beruházásokat 
igényel a m integy száz európai finom ító többségétől, a 
gyárak több m int felénél feldolgozott olajtonnánként 3-8 
ezer dollárt kell beruházni a megfeleléshez. Csupán né
hány finomító van abban a helyzetben, hogy m ár most ké
pes a  jöv ő b en  m egkívánt m inőségek gyártására. Azok, 
akik képtelenek előterem teni az átállás költségeit, kiesnek 
a versenyből [World Refining, M ay 2002 p. 46.].

A  M ól 2003-2005. évi stratégiáját ismertető bemutató 
anyag [w w w .m ol.hu] szerin t a m egelőző években 
(2000-2002) te ljesü ltek  a vezető regionális olajvállalat 
megterem tését szolgáló stratégiai célkitűzések. Racionali
zálták az olajfinom ítást és a logisztikát, kiszerveztek egyes 
támogató tevékenységeket (ahogyan más forrásból ismert,

pl. az iparigáz-ellátást és a karbantartást), eredményt értek 
el a regionális konszolidációban a pozsonyi Slovnaft (a 
több m int 100 éve m agyar bankárok által alapított Apolló) 
finomító többségi tulajdonának m egszerzésére tett lépéssel 
és a szinergiák kihasználásának megkezdésével. Növelték a 
finomítói fehéráruk (döntően a gáz, benzin és gázolaj) ho
zam át (korábbi sajtóhírekből ismert, hogy megszüntették a 
kőolaj-desztillációt a Tiszai és a Zalai Finom ítókban és 
csak a legjobb kiépítettségű Dunai Finomítóban dolgoznak 
fel kőolajat), je len tősen  növelték  a M ól tö ltőállom ások 
üzemanyag értékesítését, M ól szinten 100 M USD-s költ
ség- és jelentős létszámcsökkentést értek el. Az értékelés 
szerint jelentősen javultak a szervezeti képességek is, áram
vonalasabb, világosabb, egyszerűbb szervezetet hoztak lét
re, megújított üzleti modellel, korszerű társaságirányítással 
és a legjobb EBK gyakorlat alkalmazásával.

A  M ql 2003-2005. évi stratégiája [www.mol.hu] azzal 
számol, hogy a régiós keresletnövekedés kedvező beruházá
si környezetet biztosít, az EU-csatlakozás a politikai befo
lyás csökkenése irányába hat, hatékonyságjavítási elvárások 
érvényesülnek minden területen, a kőolajterméknél elért m i
nőségvezető szerep megtartásának feltétele az (említett) új 
EU-előírásoknak való megfelelés, és fokozódik a verseny az 
eszközök megszerzéséért. A  Mól kőolaj-feldolgozás és ke
reskedelem stratégiai céljai egyebek között a kőolaj-ellátási 
biztonság további erősítése, részvétel az orosz kőolaj -tranzi- 
tálásában a mediterrán térségbe, megfelelés a környezetvé
delmi előírásoknak, az exportlehetőséget bővítő minőségve
zérelt termékfejlesztés, a Slovnafttal integrált ellátási lánc 
menedzsment létrehozása, integrált regionális logisztika ki
alakítása, 1 000 töltőállomás 8 országban 2005-ben, 10%-os 
átlagos üzemanyagértékesítés-növelés a töltőállomásokon, 
és a töltőállom ásokon 25% -os árrés-bevétel elérése az 
üzemanyagon kívüli eladásokból. A  Mól kőolaj-feldolgozás 
és -kereskedelem kiválasztott külföldi piacai Ukrajna kivé
telével a szom szédos országok, és Csehország, valam int 
Lengyelország. Az ágazat a 2005-ig elérendő (2001-es bázi
son mért) 175 M USD-s társasági szintű hatékonyságjavítás
hoz 70 M U SD -vel já ru l hozzá. M ól szinten további 50 
M USD hasznot kívánnak elérni a Slovnaft integrálásából 
többek között a K+F, a gyártás, a logisztika, a marketing, és 
a karbantartás összehangolása útján. A Mól anyavállalatnál 
újabb, 2 500 fős létszámcsökkentést terveznek a nem zetkö
zi összehasonlító érték megközelítése érdekében. Fenn kí
vánják tartam a 40% -os eladósodottsági célt, és további tő
kekivonást terveznek a nem  alapvető tevékenységekből. 
A  hároméves program végrehajtására jelentős céltartalékot 
különítettek el.

Arra számítanak, hogy a stratégia [www.mol.hul m eg
valósításával a M ól olyan vezető regionális integrált olaj- 
vállalat lesz, am ely az európai olajvállalatok között m eg
alapozott pozícióval, tőkepiaci elism ertséggel és stabil 
tulajdonosi háttérrel rendelkezik.

RL
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A Mól Csoport vegyipari stratégiája
OLVASÓ ÁRPÁD*

Alapelvek

Tevékenység, küldetés

A M ól Csoport vegyipari tevékenységében az olefin  és 
poliolefin  üzletekre koncentrál. A  profil további szélesíté
sét nem  tűzi ki stratégiai célként, de az aromás üzleti tevé
kenység a m otorhajtóanyag-gyártáshoz kapcsolódva a je 
lenlegi szinten megmarad.

A  vegyipari üzlet küldetése a M ól Csoport növekedésé
nek elősegítése:

-  értékterem tés az olefin és polim er üzletekben, am ely 
stratégiai időtávon elsősorban a gyorsan bővülő régi
óbeli polim er piacra alapozott,

-  stabil, hosszú távú elhelyezési lehetőség biztosítása a 
csoport finom ítóiban gyártott vegyipari alapanyagok 
és keletkező m ellékterm ékek szám ára a vegyipari 
alapanyag m egszerzett piacának biztosításával,

-  a  csoport szintű versenyképesség javítása a finomítás 
és a petrolkém ia közti szinergiák kihasználásával és a 
csoport finomítói rugalm asságának fokozásával.

PVC
19%

PP
24%

10%

HDPE
17%

ABS
4%

PÉT
6%

LDPE
12%

1. ábra. A hőre lágyuló jelentősebb polimerek iránti igény
2001-ben a világon

[PS: polisztirol, ABS: akrilnitril-butadién-sztirol, 
PVC: poli(vinil-klorid), PÉT: poli(etilén-tereftalát)]

F ő  stratégiai célok a petrolkém ia területén

A  M ól Csoport fő stratégia céljai a petrolkém ia területén
■ a költséghatékonyság és a versenyképesség,
■ a piaci vezető szerep, valam int
■ a kritikus tömeg

fenntartása és további növelése régióbeli versenytársaink
kal szemben.

A piaci környezet

A piaci környezet m egitélésében a Nexant-Chem System s, 
a CM AI, a TECNON és az SRI cégek tanulm ányaira tá
m aszkodtunk.

V ilág N y -E u ró p a  K - E u ró p a M a g y a ro .

■  L D P E

■  L L D P E  

m H D P E  

□  P P

2. ábra. Átlagos éves poliolefinigény-bővülés 
2000 és 2010 között (%)

1. táblázat
Az európai polioleftn-igény alakulása, Mt

Megnevezés 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2010
2000-2010 
éves átlag 

növ. %
Nyugat-Európa

LDPE 4,69 4,65 4,73 4,78 4,85 4,90 5,03 0,7
LLDPE 2,28 2,44 2,65 2,88 3,08 3,25 4,33 6,6
HDPE 4,72 4,78 5,14 5,38 5,65 5,83 7,07 4,1
PP 6,85 7,06 7,41 7,78 8,17 8,62 10,59 4,5
Ny.-Európa ossz. 18,54 18,93 19,92 20,82 21,75 22,59 27,01 3,8

Kelet-Európa
LDPE 1,09 1,17 1,21 1,26 1,30 1,35 1,60 3,9
LLDPE 0,07 0,07 0,09 0,09 0,11 0,12 0,18 10,4
HDPE 0,79 0,83 0,88 0,94 0,99 1,07 1,42 6,1
PP 0,89 0,99 1,06 1,13 1,21 1,31 1,81 7,3
K.-Európa ossz. 2,84 3,06 3,24 3,42 3,61 3,94 5,01 ____ 1 2 _

* MÓL Rt. Vegyipari Portfólió, Budapest
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Piaci méret és növekedési potenciál

A fő term oplasztikus (hőre lágyuló) polim erek világpiacát 
az 1-2. ábrák  jellem zik.

Látható, hogy a M ól Csoport által is előállított poliole- 
f in e k  (a kis -  LDPE -  és a nagy -  HDPE -  sűrűségű polie
tilén, valam int a polipropilén, PP) 2001-ben 53% -ot képvi
seltek a teljes 132,6 m illió tonnás piacból. A  HDPE- és a 
PP-igények növekedési ütem e igen nagy: globális szinten
1-3% -kal m eghaladják  a GDP növekedését. Az LDPE- 
igény nagyjából a GDP növekedését követi. A piac vonze
reje m éretéből és növekedési potenciáljából adódóan nagy.

A M ól Csoport szám ára elsősorban fontos nyugat- és 
kelet-közép-európai poliolefm  piacok (célpiacok) alakulá
sát az 1. táblázatban  m utatjuk  be az egyik nem zetközi 
szaktekintély előrejelzése alapján.

Arra számítunk, hogy Nyugat-Európa nemzeti összter
méke a 2001-es és 2002-es alacsonyabb növekedést köve
tően ham arosan visszatér a 90-es évek átlagos növekedési 
sz in tjére, és ezzel párhuzam osan a po lio lefínek iránti 
összkereslet 2010-ig évente átlagosan 3,8% -kal fog nőni.

K elet-K özép-E urópa a nyugat-európainál dinam iku
sabb, 3 ,5-5,0% /év GDP-, és 5,9% -os poliolefínkereslet- 
növekedést mutat. Ezen belül is a M ól Csoport által m eg
célzott LDPE, de különösen a HDPE és a PP szegm ensek 
célpiaca m ind m éretét, m ind növekedési potenciálját te
kintve nagyon vonzó.

Az arom ás piacokat a benzoléval jellem ezzük, mivel ez 
a M ól Csoportban a legnagyobb mennyiségben keletkező 
arom ás term ék, és nincs alternatív felhasználási lehetősége 
a m otorhajtóanyagokban. A  globális benzolpiac növekedé
se a m értékadó nem zetközi elemzés szerint 1995-1999 kö
zött 4 ,2%  volt, m íg 1999-2005 között átlagosan évi 
4,6% -os növekedés várható. Az európai benzolpiacokat 
tek in tve a nyugat-európai fogyasztás növekedése
1999-2005 között átlagosan körülbelül 2,5% /év lesz.

A kereslet-kínálat alakulása

A 3-4. ábrákon  a vezérterm ékeknek tekinthető HDPE és 
PP iránti nyugat-európai kereslet és kínálat alakulását m u
tatjuk be.

A legfontosabb trend, hogy Nyugat-Európában a keres
let az időszak végére meghaladja a termelést. A következő 
években jelentős import valószínűsíthető Nyugat-Európá- 
ba, elsősorban a közel-keleti új polietilén-kapacitások bein-

| b h  Termelte, Mt L _ J  Igény, Mt Üzemkihasználás, % j

3. ábra. A nyugat-európai HDPE kereslet-kínálati mérleg

m k l

4. ábra. A nyugat-európai PP kereslet-kínálati mérleg

dulása és a kelet-közép-európai export miatt. Kelet-Közép- 
Európa -  ahol a termelés meghaladja a keresletet -  megtart
ja  jelentős nyugat-európai poliolefin-exportőr pozícióit.

A benzol iránti igény 2000-ben a világon a 31,7 millió 
tonna volt. A különböző régiók közti kereskedelem ben 
több m int 1,5 millió tonna benzol cserélt gazdát. Észak- 
Am erika importigénye 2005-re eléri az évi 1 m illió tonna 
benzolt. N yugat-Európa 2005-re közel 1 m illió tonna ben
zolim portra fog szorulni. A  regionális célpiacon is hiány 
várható a m eghatározó aromásokból.

Jövedelm ezőség és ciklikusság

A fő petrolkém iai term ékek jövedelm ezőségének alakulá
sát jó l tükrözi a készpénzfedezet-term elő képesség, az ún. 
petrolkém iai marzs. Ennek az alapanyag- és term ékárak 
közötti különbség m ellett fő m eghatározói a kereslet-kíná
lati m érleget befolyásoló tényezők, így a kapacitáskihasz
náltság, az újonnan belépő kapacitások, az olcsó közel-ke
leti és ázsiai im port és a javu ló  ipari költségstruktúra. 
Az elmúlt húsz év tapasztalatai azt mutatták, hogy a petrol
kémiai marzs nagyjából hétéves ciklikusságot mutat. V ár
ható, hogy a term ékárak és m arzsok a jövőben is ugyanezt 
a ciklikusságot fogják követni, bár az előrejelzések szerint 
a szélsőségek a jövőben -  többek között az iparágban be
indult konszolidáció m iatt is -  mérséklődni fognak, m iköz
ben a petrolkém ia jövedelm ezősége enyhén nő. Az iparági 
elem zők nézete kism értékben eltér a ciklus legközelebbi 
csúcsának  időpontját tekintve: legvalószínűbbnek a 
2004 2005-ös bekövetkezés látszik.

Az alábbi táblázat a „legjobbak” kategóriájába sorolha
tó gyártókra közölt petrolkém iai term ék-fedezeti m arzsok 
előrejelzését tartalmazza.

2. táblázat
A legjobb gyártók termék-fedezeti marzsai

(EUR/t) 2002 2003 2004 2005 2006

Etilén 194 344 434 314 201
LDPE 51 179 233 172 112
HDPE 5 146 199 137 74
PP 73 187 275 173 110

A z olefinüzlet ciklikusságából eredő hosszú távú koc
kázatok  a petro lkém ián  belül kezelhetők, hatásuk Mól 
Csoport szinten erősen korlátozott.
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Üzema.

Chemmel stb.) kötött hosszú távú 
szerződések biztosítják a termé
kek zömének piacát.

A legfontosabb versenytársak

Aromás

Poliolefm

\

Az aromások (ezen belül a benzol) ára a motorbenzi
nekhez hasonlóan kevés ciklikusságot mutatott a múltban. 
Az elemzők szerint a benzol iránti igény növekedése elle
nére nem terveznek új benzolt előállító projekteket 
2005-ig. Emiatt az árak és a nyereségtermelő képesség nö
vekedése várható.

Célpiacok

A poliolefínek gazdaságos szállítási sugara sokkal na
gyobb, mint a motorhajtóanyagoké. Az aromásoké valami
vel kisebb ugyan, de még mindig meghaladja az üzem
anyagokét. Ebből adódóan a célpiacok földrajzi 
kiterjedése is eltérő (5. ábra).

Magyarországon és Szlovákiában a Mól Csoport domi
náns poliolefm-szállító. Ez a jövőben is fenntartható, és a 
nyereségesség szempontjából kívánatos is.

Lengyelország, Csehország, a volt Jugoszlávia és 
Ausztria piacain a Mól Csoport ismertsége nagy, preferált
nak tekintett szállító. Ezt a szerepét stratégiai időtávon is 
meg kívánja tartani.

A fő nyugat-európai piacokon (Németország, Olaszor
szág) a Mól Csoport kis szállítónak minősül.

A potenciálisan jelentős piacokon a Mól Csoport elér
heti a nagy szállítói státust. Idesoroljuk Romániát, Bulgá
riát és a FÁK európai országait.

A Mól Csoport által megcélzott piacok fő sajátossága, 
hogy keresletnövekedési rátájuk magasabb a nyugat-euró
pai piacokénál. Általánosságban megállapítható, hogy a 
közép-kelet-európai piac fejlődésében várhatóan a nyugat
európai piac korábbi útját járja be, tehát az elkövetkezendő 
években jelentős fejlődés elé néz a csomagolóanyag-ipar 
(pl. modem BOPP csomagolóanyagok), az építőanyag
ipar (pl. jobb minőségű csövek HDPE-ből), és az autóipar 
(drágább műszaki műanyagok kiváltása különböző PP- 
típusokkal).

Az aromásnál (benzol, toluol, xilolok) a jelentős vevők
kel (pl. benzolra az ENIChem-mel, toluolra a Borsod-

A regionális versenytársak a PKN 
Őrien (Lengyelország), a 
Chemopetrol (Cseh Köztársaság), 
és a Lukor (Ukrajna).

A globális játékosok (Dow, 
Baseli, Borealis stb.) főképpen a 
nyugat-európai vevőkre koncent
rálnak, Kelet-Közép-Európa szá
mukra most még jelentéktelen pi
ac. Jó minőségű termékekkel 
rendelkeznek és jó piaci hírük van, 
de úgy tűnik, hogy mindössze 
egyetlen világpiaci szereplő 
(Baseli) próbál a régióban terme
lőegységet telepíteni a PKN 

Orlennel, Lengyelországban.

Stratégiai akciók

A Mól Csoport petrolkémiai stratégiája közép- és hosszú 
távon eltérő határozottságú.

A 2003 -  2005 közti periódust erősen meghatározzák a 
pozsonyi Slovnaft (SN) petrolkémiai szegmensében és a 
tiszaújvárosi TVK-nál jóváhagyott, illetve elindított fej
lesztési projektek. Pozsonyban mintegy 100 millió USD 
beruházással PP-üzem létesül, Tiszaúj városban pedig 430 
millió EUR ráfordítású stratégiai projekt keretében új 
etilénművi és HDPE-kapacitások létrehozása mellett meg
újul a PP-üzem is. Emellett kiemelt fontosságú jövőbeli 
feladat a TVK és SN petrolkémiai tevékenységének cso
port szintű integrációja, valamint a részben már megkez
dett, elsősorban a bevételi oldalra irányuló, hatékonyságja
vítási projektek megvalósítása.

A 2005-2010 közti periódusra való stratégiai kitekintés 
végig nagy fontosságú feladatként jelöli meg a további 
szerves növekedést célzó projektek kidolgozását. Emellett 
kulcsszerephez jut a TVK és a Slovnaft csoport szintű in
tegrációjának befejezése, valamint a hatékonyságjavítás is.

ÖSSZEFOGLALÁS

O lva só  Á rp á d :  A Mól Csoport vegyipari stratégiája
A szerző a stratégiai alapelvek és a petrolkémiai piaci környezet 
ismertetése után összefoglalja a Mól Csoport petrolkémiai straté
giájának főbb elemeit.

[Magy. Kém. Lapja, 58. 143 (2003)] 

SUMMARY

Á . O lvasó : MÓL Group’s Chemicals’ Strategy
After reviewing the basic principles of MÓL strategic planning 
and the petrochemical markét the author summarizes the main 
elements of MÓL Group petrochemical strategy.
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Szemelvények a kombinatorikus kémia eredményeiből

Szerkeszti: DORMÁN GYÖRGY* 
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Kombinatorikus módszerek, megközelítések 
a heterogén katalízis kutatásában

MARGITFALVI JÓZSEF* 
TOMPOS ANDRÁS*

Bevezetés

A kémia területén a kombinatorikus elv és megközelítés el
ső alkalmazása a gyógyszerkutatást segítendő biológiailag 
aktív vegyületek szintézisével történt mintegy másfél évti
zeddel ezelőtt [1-3]. Ezen a területen úttörő munkát végez
tek magyar kutatók is, Furka Árpád és munkatársai [1].

A kombinatorikus szintézis különböző típusú nagyszá
mú szerves vegyület kis mennyiségben történő gyors, szisz- 
tematikus és automatizált előállítását, analitikai vizsgála
tát és biológiai hatékonyságának felderítését jelenti. 
A kombinatorikus kémia alkalmazásának igénye magával 
hozta a számítógép vezérelt automatizált kutatási eszközök 
(szintetizátorok, reaktorrendszerek) és nagy gyorsaságú 
analitikai eszközök és módszerek (pl. tömegspektrometria 
[4] folyadékkromatográfia [5], NMR spektroszkópia [6]) 
teljesítőképességének robbanásszerű fejlődését is.

Egyértelműen kijelenthető, hogy a kombinatorikus ké
mia elterjedése forradalmi változást eredményezett a szin
tetikus szerves kémia, illetve a gyógyszerhatóanyagok elő
állítása és tesztelése területén. A kombinatorikus kémiai 
megközelítés egyrészt nagyszámú új vegyület előállítását 
biztositotta, másrészt -  a robottechnika alkalmazása által -  
lehetőséget nyújtott az adott időegység alatt előállítható 
vegyületek számának jelentős mértékű növelésére. A leg
fejlettebb kombinatorikus laboratóriumokban az egy esz
tendő alatt előállított és vizsgált szerves vegyületek száma 
már többmilliós nagyságrendben van.

A fent leírtak alapján érthető, hogy a kombinatorikus 
kémia elterjedését jelentős mértékben meghatározta a nagy 
gyógyszergyárak, vegyipari konszernek érdekeltsége az új 
hatóanyagok előállításában, új gyógyszereknek piacra jut
tatásában.

Meg kell továbbá említeni, hogy a kombinatorikus ké
miai módszerek -  újszerűségüknek és hatékonyságuknak 
köszönhetően -  mind jelentősebb mértékben nyernek teret 
világszerte mind az egyetemeken, mind az állami kutató
helyeken folyó kutatásokban. Ilyen jellegű munkákat 
végeznek az USA, Nyugat-Európa, Japán egyetemein, de 
intenzív és szerteágazó kombinatorikus kémiai kutatásokat 
végeznek Malajziában is a Kuala Lumpur-i egyetemen, va
lamint Indiában a punai Kémiai Kutatóközpontban.

* MTA Kémiai Kutatóközpont, Kémiai Intézet, Budapest

A kombinatorikus, illetve a robottechnológiai módsze
rek már a kilencvenes évek közepén felkeltették a más te
rületeken dolgozó vegyészek érdeklődését is. Segítségük
kel jelentős eredményeket értek el különböző típusú új 
anyagok előállításában, aszimmetrikus reakciókban alkal
mazott homogén katalizátorok kifejlesztésében, új, haté
kony fémkomplex alapú polimerizációs katalizátorok ki
dolgozásában, új típusú vegyes oxidok előállításában, a 
heterogén katalitikus reakciók gyors vizsgálatában, új he
terogén katalizátorok kifejlesztésében [7-10]. A gyors fej
lődést igazolják az elmúlt években a kombinatorikus kata
lízis témakörében megrendezett konferenciák és a rangos 
folyóiratokban (Natúré, Science, Angewandte Chemie, 
International Edition) megjelent publikációk.

A közelmúltban megjelent közlemények alapján meg
állapítható, hogy a katalíziskutatás területén alkalmazha
tók mind a kombinatorikus elv, mind a nagy áteresztőké
pességű előállitási és vizsgálati módszerek. Ily módon 
mind a homogén, mind a heterogén katalizátorok előállítá
sakor, aktivitásuk, szelektivitásuk vizsgálatakor, illetve 
egy adott reakció optimális paramétereinek meghatározá
sakor alkalmazható a kombinatorikus elv, ami jelentősen 
csökkenti a K+F tevékenységre fordított időt, munkaerőt 
és költséget. Egyes becslések szerint az elmúlt években a 
világon megközelítőleg 500 millió USD-t költöttek az ipa
ri és az akadémiai kutatóhelyek kombinatorikus katalízis 
laboratóriumainak kialakítására [10].

Jelen közlemény célja rövid irodalmi összefoglalás ke
retén belül a kombinatorikus heterogén katalízis kutatásá
ban az elmúlt években elért legfontosabb eredmények 
bemutatása. A közlemény rövidsége miatt nem törekedhet
tünk részletes irodalmi összefoglalásra. Néhány példán ke
resztül mindössze arra teszünk kísérletet, hogy olvasóink 
elé tárjuk, milyen lehetőségek nyílnak a kombinatorikus 
megközelítések alkalmazására a heterogén katalízis terüle
tén.

Közleményünkben nem kívánjuk a kombinatorikus ké
miai alapfogalmakat tárgyalni. Az idevonatkozó részletes 
információk megtalálhatók a folyóirat korábbi számában 
[11]. Szeretnénk azonban kihangsúlyozni, hogy a hetero
gén katalízis területén -  a tématerület sajátosságai miatt -  
szinte kizárólagosan a párhuzamos kombinatorikus szinté
zis és vizsgálati módszerek terjedtek el. A tárgyalt témate
rület további sajátossága a nagy áteresztőképességű reak-
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torrendszerek, a nagy áteresztőképességű elemzési mód
szerek sokfélesége, valamint egy összetett informatikai 
háttér kiépítésének szükségessége.

Általános ismeretek

Az elmúlt években több összefoglaló közlemény is megje
lent, melyek hangsúlyozzák a kombinatorikus módszerek, 
illetve a nagy áteresztőképességű reaktorrendszerek alkal
mazásának előnyeit és fontosságát a heterogén katalízis te
rületén [12-16]. Az említett összefoglalókból egyértelműen 
kitűnik, hogy a kombinatorikus megközelítés olyan új mód
szer, ami új lehetőségeket tár fel mind a katalizátorok előál
lítására, mind a katalizátorok tesztreakciókban történő vizs
gálatára. A kombinatorikus módszerek főként olyan alap- 
és alkalmazott kutatási területeken honosodhatnak meg 
gyorsan, ahol a kutatási feladatban az újszerűség dominál, 
azaz a cél új anyagok előállítása, új katalizátorok kifejlesz
tése, új reakcióutak feltárása. A kombinatorikus megköze
lítés minden olyan kutatási, katalizátor-fejlesztési és folya
mat-optimalizálási területen jelent előnyt a hagyományos 
módszerekkel szemben, ahol a kísérleti paramétertér nagy 
kiterjedésű. Természetesen a kombinatorikus módszerek és 
megközelítések nem alkalmazhatók minden területen. 
A katalizátorok felületi tulajdonságainak vizsgálatára to
vábbra is csak a hagyományos módszereket lehet alkalmaz
ni, emiatt egyes szerzők kétkedésüket is kifejtették a kom
binatorikus módszerek általános elterjedésével és 
alkalmazásával szemben [17].

Katalizátor-könyvtárak tervezése

A kombinatorikus katalízis (KK) területén végzett kutatá
sok az alábbi egymáshoz szorosan kapcsolódó elemekre 
épülnek: (i) katalizátorkönyvtár-készítés, (ii) katalizátorok 
előállítása nagy áteresztőképességű reaktorrendszerben, 
(iii) katalizátorok vizsgálata nagy áteresztőképességű re
aktorrendszerben, (iv) a katalitikus eredmények kiértéke
lése. Az egyes elemek egymáshoz való kapcsolódását az 1. 
ábra mutatja. Az ábrából is kitűnik a KK területén végzett 
kutatás stratégiájának iteratív jellege.

A kiindulási katalizátor-könyvtár készítése (i) irodalmi 
adatok alapján, (ii) meghatározott algoritmus segitségével, 1

1. ábra. A katalizátor-könyvtárak kialakításának elvi sémája

vagy (iii) az összetétel véletlenszerű kiválasztásával tör
ténhet. Könyvtár-előállítási módszertől függetlenül az ite
ráció következő ciklusában, azaz n-ik katalizátorgeneráció 
előállításához az (n-l)-ik generáció legjobb katalizátorai
nak összetételét használják fel.

A katalizátor-könyvtárak elkészítésére az alábbi mód
szerek terjedtek el:

-  genetikus algoritmus [18]
-  kísérletek tervezése [19]
-  annealing [20]
-  neurális hálózatok [21 ]
-holografikus kutatási stratégia [22].
A fenti katalizátorkönyvtár-készítési módszerek lehető

séget adnak arra, hogy a nagyszámú paramétertér mind
össze 1-2%-nak vizsgálatával olyan optimális katalizátor
összetételt találjanak, amely már megfelel egy előre 
megadott célkitűzésnek. A kísérletek számának további 
csökkentésére nyílik lehetőség, amennyiben olyan „infor
mációgyűjtő” („information mining”) eljárásokat is alkal
mazunk, amelyek segítségével feltárhatók a könyvtárban 
lévő katalizátorok összetétele és aktivitása közötti össze
függések. Ezen összefüggésekkel „virtuális kísérletek” vé
gezhetők, melyek eredményei alapján új összetételű aktí
vabb katalizátorok tervezhetők [23]. Ennek a megközelítési 
módszernek az elvi sémáját mutatjuk be a 2. ábrán.

2. ábra. Az információgyűjtő eljárások illeszkedése 
a katalizátor-könyvtárak kialakításának elemeihez

A fentiekből egyértelműen kitűnik, hogy a heterogén 
katalizátor-könyvtárak előállítása jelentősen eltér a szerves 
kémiai könyvtárak készítésétől. Az előállításnál alkalma
zott elvek jelentős mértékben függnek mind az alkalmazott 
katalizátor típusától, mind a vizsgált reakció sajátosságai
tól. Ugyanaz az aktív centrum kialakítható különböző 
prekurzorvegyületből, különböző hordozón, igen eltérő 
koncentrációtartományban. Példaként említhető, hogy egy 
hordozós platinakatalizátor 0,1-10 tömeg % platinát is tar
talmazhat különböző típusú szilikagél, aluminium-oxid, 
aktív szén, zeolit, titán-dioxid stb. hordozón, és plati- 
naprekurzorként több platinavegyület is felhasználható. 
Az előállított katalizátor promotorként tartalmazhatja a pe
riodikus táblázat bármely elemének jelentős részét 
0,01-5%-ban. Látható tehát, hogy már egyfémes hordozós 
katalizátor előállítása esetén is a lehetséges paramétertér 
rendkívül nagy. Következésképpen a katalizátor-könyvtá
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rak készítésénél különböző szelektálási módszereket kell 
alkalmazni.

Anyagtudományi megközelítések 
heterogén katalizátorok előállítására

Általános ismeretek

Tekintettel a heterogén katalizátorok és a szilárd anyagok 
közötti sok hasonlóságra a heterogén katalizátorok kombi
natorikus úton történő előállítása során általában az anyag- 
tudomány területén is sikeres megközelítéseket és módsze
reket alkalmazzák.

Az anyagtudomány területén a kombinatorikus megkö
zelítés alkalmazását leíró első közlemény még a hetvenes 
évek elején jelent meg [24]. A közlemény címe: 
„Multiple-sample concept” in materials research: synthe
sis, compositional analysis, and testing o f entire systems ”, 
Azonban a technológiai háttér (számítógéppel vezérelt ro
bottechnika, számítógépes adatfeldolgozás) hiánya, illetve 
viszonylagos fejletlensége miatt a Hanak által leírt megkö
zelítés szinte teljes feledésbe merült.

A következő közlemények megjelenésére több mint 
húsz esztendőt kellett várni. A kombinatorikus megközelí
tésnek az anyagtudomány területén való elterjedését jelen
tős mértékben megnehezítette az a tény, hogy ezen a tudo
mányterületen sem az új anyagok előállításánál, sem azok 
fizikai-kémiai és alkalmazástechnikai vizsgálatánál nem 
lehetett közvetlenül alkalmazni azokat a már korábban ki
fejlesztett módszereket, amelyeket a szerves vegyületek 
előállítására, illetve gyors tesztelésére általánosan alkal
maztak. Szükséges azonban megemlíteni, hogy az új anya
gok előállítására irányuló első próbálkozásokban is azon 
kutatóké volt a meghatározó szerep, akik korábban a szer
ves kémiai alkalmazásoknál megismerkedtek a kombina
torikus gondolkodásmóddal és megközelítésekkel, illetve 
az abból származó előnyökkel [25].

Az anyagtudomány területén tehát az elsődleges próbál
kozások az új módszerek kifejlesztésére irányultak, ami 
magába foglalta a könyvtárkészítés új elveinek kidolgozá
sát, a nagyszámú szilárdanyag minta előállítására alkalmas 
nagy áteresztőképességű reaktorrendszerek kifejlesztését, a 
nagyszámú szilárd minta jellemző tulajdonságainak gyors 
meghatározására alkalmas analitikai eszközök kialakítását.

Az első próbálkozásokban a könyvtárak tervezésére és 
előállítására főként az integrált áramkörök előállításakor 
használt elveket és módszereket alkalmazták [26, 27]. 
A prekurzor vegyületek felvitelére egyaránt használtak ol
dószeres és oldószermentes eljárásokat. Ez utóbbi eljárá
sokban főként különböző vékonyréteg-felviteli módszere
ket alkalmaztak. Ezek közül főként a kettős, illetve a 
négyes maszktechnikák terjedtek el [9].

Mikropórusos anyagok (zeolitok) előállítása

Akporiaye és munkatársai kombinatorikus módszert dolgoz
tak ki zeolitok előállítására. Módszerükben olyan teflonból 
készült mikroreaktor-rendszert alkalmaztak, amelyben egyi
dejűleg 100 párhuzamos szintézist tudtak végezni hidroter

mális körülmények között 200 °C hőmérsékletig [28]. Első 
kísérletsorozatukban a Na^-A^Oj-SiOj-E^O négyes rend
szert vizsgálták. A Na20:Al20 3:Si02 arányokat szisztemati
kusan változtatva különböző típusú zeolitokat állítottak elő. 
Eredményeik -  kevés kivételtől eltekintve -  megegyeztek az 
ismert irodalmi adatokkal. Következő kísérletsorozatukban a 
NajO-AbO-j-SiO, hármas rendszer szintézis körülményeit 
módosították oly módon, hogy a reakcióelegy Li, Na, Cs és 
tetrametil-ammóniumsót is tartalmazott. A kationok arányát 
változtatva hat különböző zeolitot állítottak elő. Az előállított 
zeolitokat hagyományos röntgendiffrakcióval elemezték, de 
folyamatban van a nagy teljesítményű automatikus működ
tetésű röntgendiffrakciós berendezésük tervezése.

Maier és munkatársai egy, a geológusok számára kifej
lesztett automatikus működtetésű nagy érzékenységű rönt
gendiffrakciós berendezést használtak mikromennyiség- 
ben (50-150 (ig) előállított zeolitminták szerkezetének 
azonosítására [29]. A zeolitok előállítására kidolgozott -  
szilíciumlapka alapból és teflon feltétből kiképzett -  
mikroreaktor 37 párhuzamos szintézis kivitelezését bizto
sította oly módon, hogy a minták szárítását és kalcinálását 
követően a röntgendiffrakciós mérések közvetlenül elvé
gezhetők voltak. A szilíciumlapkán beszárított 37 mintát a 
röntgendiffrakciós készülék automatikus üzemmódban 
elemezte. A módszerrel reprodukálták a TS-1 titánszi- 
likalit mikromennyiségben történő előállítását. A kutató- 
csoport legújabb fejlesztésének eredményeképpen a 
mikroreaktorban párhuzamosan egyidejűleg előállitható 
minták száma meghaladja a kétszázat [30]. Ebben az eset
ben a reakcióelegyeket robot alkalmazásával készítik.

Bein és munkatársai [31] a zeolitok előállításánál szin
tén robottechnikát alkalmaztak. A többkomponensű és 
mikromennyiségű reakcióelegyeket speciális adagoló ro
bot segítségével állították össze. A szintézisek során 
150-300 pL volt a reagensek össztérfogata. A teflonból ké
szített multireaktorokban 8 vagy 19 minireaktort alakítot
tak ki. A multireaktorokban AFI, illetve AST típusú alumí
nium-foszfátokat állítottak elő változtatva az 
A120 3:P20 5:H20  arányokat, valamint a templátmolekula 
típusát ([Co(Cp)2)]OH, (C3H7)2NH) és arányát. Az alkal
mazott röntgendiffrakciós módszerben egy-egy minta diff- 
raktogramjának felvételi ideje mindössze 10 perc volt.

Heterogén katalitikus reakciók vizsgálata

Alkalmazott analitikai módszerek

A heterogén katalízis területén a kezdeti kombinatorikus 
jellegű megközelítések a nagy áteresztőképességű reaktor- 
rendszerek kialakítására, illetve a gyors analitikai módsze
rek kidolgozására irányultak. Az alkalmazott analitikai 
módszerek az IR-termográfia [32], a lézer gerjesztett foton
ionizáció [33] és a tömegspektrometria [34]. A vizsgált re
akciók, illetve tématerületek: paraffinok oxidatív 
dehidrogénezése, CO oxidációja, szénhidrogének teljes 
oxidációja, ciklohexán dehidrogénezése, kénvegyületek 
szelektív oxidációja, olefinek szelektív oxidációja, elekt- 
rokatalízis.
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IR-termográfia

Az infravörös termográfiát viszonylag egyszerű exoterm 
reakciók vizsgálatára alkalmazzák [35]. A legaktívabb ka
talizátor biztosítja a legnagyobb átalakulást, következés
képpen ezen a katalizátoron lesz a legnagyobb mértékű a 
reakcióelegy, illetve a katalizátorágy hőmérséklet-növeke
dése. A legújabb nagy érzékenységű infravörös kamerák 
segítségével már 0,1 K hőmérséklet-különbség is kimutat
ható a katalizátorminták között. Az egyidejűleg vizsgált 
katalizátorminták száma elérheti a több százat is. Wilson és 
munkatársai y-alumínium-oxidra felvitt nulla vegyértékű 
fémeket (Pt, Pd, ír és Rh) vizsgáltak hidrogén oxidációjá
ban [32]. Maier és munkatársai a módszert különböző hid
rogénező és oxidációs katalizátorok vizsgálatára alkalmaz
ták sikeresen [36]. A kapott eredmények egyértelműen 
bizonyították a módszer alkalmazhatóságát. Meg kell 
azonban említeni a módszer legnagyobb hátrányát, hogy 
összetett reakciók esetén a mérés során nem kapunk infor
mációt a reakció szelektivitásáról.

Tömegspektrometria

Nagy érzékenységű és teljesen automatizált pásztázó tö
megspektroszkópiát alkalmaztak a Symex kutatói nagy
számú katalizátorminta gyors tesztelésére [14, 34]. 120 öt
vözetmintát tartalmazó könyvtárat állítottak elő, melyek 
Pt, Pd és Rh fémet tartalmaztak különböző arányban. 
Az ötvözeteket 100 nm vastagságú vékony filmként állí
tották elő és CO oxidációjában tesztelték. Robot segítségé
vel a gázbevezetésre szolgáló, illetve a tömegspekt
rométerbe vezető kapillárisokat együttesen mozgatták a 
katalizátor fölött, amelyet alulról C 0 2 lézerrel fűtöttek. 
Az adott kísérleti elrendezésből eredően egyidejűleg csak 
egy mintát vizsgálhattak. Egy-egy minta vizsgálata mind
össze 1 -2 percig tartott. Kísérleteikben változtatták a reak
ció hőmérsékletét, illetve az oxidáló gázt (oxigén vagy 
NO). Eredményeikkel sikerült reprodukálni a korábbi iro
dalmi adatokat. Hasonló módszert alkalmaztak abban a kí
sérleti sorozatban is, amelyben rézzel helyettesítették a ne
mesfémek valamelyikét.

Hasonló módszert alkalmaztak W. Maier és munkatár
sai [37], akik 33 katalizátor egyidejű vizsgálatára alkalmas 
mikroreaktort fejlesztettek ki. A multireaktorban állandó 
hőmérsékletet alakítottak ki, de egyidejűleg csak egy kata
lizátort vizsgáltak. A reaktor kialakítása lehetővé tette a re
akció vizsgálatát 250-540 °C hőmérséklettartományban. 
A vizsgálat időtartama 15-180 mp, a vizsgált katalizátor 
mennyisége 2 mg volt. A katalizátor-könyvtárat mikropo
rózus amorf vegyes oxidok alkották. A vizsgált modellre- 
akció a propilén oxidációja volt. Egy robot által mozgatott 
2 mm külső átmérőjű acélcsőben helyezték el a propilén és 
az oxigén bevezetésére szolgáló, valamint a tömegspekt
rométerbe vezető kapillárisokat. Az ily módon kialakított 
kiszolgáló és analizáló egységet egy robot mozgatta a ka
talizátorágy fölött. A mikroporózus vegyes oxidok a propi
lén oxidációjában igen eltérő szelektivitást mutattak. A ka
talizátor összetételétől függően a fő reakciótermékek az

alábbiak voltak: akrolein, 1,5-hexadién, benzol és C 0 2. 
Ezek aránya jelentős mértékben függött az előállított ve
gyes oxidok összetételétől.

Senkan többcsatornás folyamatos átáramlásos mikrore
aktort fejlesztett ki heterogén katalizátor-könyvtárak tesz
telésére gázfázisú reakciók vizsgálatára. Az elemzés ebben 
az esetben is tömegspektrometriával történt [38]. 
A tömegspektrométerbe bevezető kapilláris helyzetét ro
bottal változtatta a reaktor kivezető csatornái mentén.

Egyéb módszerek és alkalmazások

Hill és Gall kombinatorikus módszereket alkalmazva 39 
különböző foszfortartalmú molibdén és volfrám hetero- 
polisav alapú katalizátor-könyvtárat állítottak elő [39]. 
A katalizátorokat tetrahidrotiofénnek tetrahidrotiofén- 
szulfoxiddá történő oxidációjában vizsgálták. A szerzők a 
katalizátorok aktivitásának és szelektivitásának vizsgálatá
ra hagyományos gázkromatográfiás módszert alkalmaz
tak.

Mallouk és munkatársai metanol üzemanyagcella-kata- 
lizátorokat vizsgáltak [40]. Katalizátor-könyvtáruk 645 
kettős, hármas és négyes fémötvözetet tartalmazott. 
A könyvtárkészítésnél a reakciómechanizmus azon sajá
tosságait vették figyelembe, mely szerint a metanol anódos 
oxidációja két aktív centrumon játszódik le, az egyik fé
men a metanol, a másikon a víz aktiválása megy végbe. 
A katalizátor-könyvtár készitéséhez Pt, Ru, Os, ír és Rh fé
mek sóit alkalmazták. A fémek prekurzor vegyületeit mó
dosított tintasugaras nyomtatóval vitték fel speciális szén
szövetre. A könyvtár gyors tesztelésére eredeti módszert 
alkalmaztak. Az anódon végbemenő reakcióban képződött 
protonokat fluoreszcens jellé alakították át speciális fluo
reszcens sav-bázis indikátor segítségével. A legaktívabb 
ötvözet katalizátor összetétele az alábbi volt: 
Pt44Ru41Os10Ir5. Későbbi munkájukban a katalizátorokat 
röntgendiffrakcióval, illetve röntgen fotoelektron-spekt- 
roszkópiával részletesen is jellemezték [41].

Senkan rezonancia erősítésű multifotonos ionizációs 
módszert (resonance-enhanced multiphoton ionization 
(REMPI)) alkalmazott heterogén katalitikus könyvtárak 
tesztelésére ciklohexán benzollá történő dehidrogénezési 
reakciójában [42]. Az alkalmazott módszer segítségével 
kimutatták, hogy az adott reakcióban a Pt- és a Pd-katalizá- 
torok a legaktívabbak. Későbbi munkájukban a fenti mód
szert alkalmazva y-Al20 3-ra robottechnikával felvitt, Pt-, 
Pd- és In-fémet tartalmazó hármas rendszert vizsgálták 
[43]. Az összfémtartalom 1% volt, és a fémtartalmakat 
0,1%-ként változtatták. A katalizátor-könyvtár összesen 
66 mintát tartalmazott. A Pt:Pd:In = 8:1:1 összetételű kata
lizátor bizonyult a legaktívabbnak. A fenti módszert alkal
mazva a katalizátor-könyvtár elkészítése, a katalizátorok 
tesztelése és optimalizálása mindössze 2,5 napot vett 
igénybe.

A fenti katalizátor-könyvtárat Senkan és munkatársai 
tömegspektrometriás elemzési módszerrel is tesztelték, 
meghatározva a reakció hőmérsékletfüggését, illetve a ka
talizátor dezaktiválódását is [38]. A kialakított reaktor
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rendszer 20, 40, 60, illetve 80 katalizátorminta egyidejű 
vizsgálatát biztosította.

További példák heterogén katalizátor-könyvtárak 
előállítására és vizsgálatára

Keith Simon (.Johnson Matthey) a közelmúltban számolt be 
arról, hogy a katalizátor előállítása során alkalmazott 
kombinatorikus elv és a robottechnika alkalmazása milyen 
előnyöket nyújt adott hidrogénezési reakció (3,4-diklór- 
nitrobenzol 3,4-diklór-anilinné történő átalakulása) 
szelektivitásának optimalizálására [44]. A katalizátor
könyvtár készítése során hat aktív széntípust és három kü
lönböző redukálószert választottak (kétdimenziós paramé
tertér), viszont nem változtatták sem a Pt-vegyület típusát, 
sem a katalizátor Pt-tartalmát (paraméter-szűkítés). Ennek 
eredményeként igen rövid idő alatt olyan új katalizátort 
fejlesztettek ki, melynek szelektivitása meghaladta az ipar
ban alkalmazott legjobb katalizátor szelektivitását. A mé
retnövelési kísérlet bizonyította a kombinatorikus megkö
zelítés alkalmazhatóságát.

Rodemerck és munkatársai háromkomponensű 
Pt/Zr/V/Al20 3-katalizátort állítottak elő automata folya
dékadagoló felhasználásával [45]. A katalizátor-könyvtár 
előállításakor az egyes komponensek összetételét változ
tatták (Pt -  0, 0,01, 0,1,0,5 t %, Zr -  0, 0,1,0,5 t %, V -  0, 
0,1, 0,5 t %). A katalizátorokat kerámiai monolitból kiala
kított többcsatornás reaktorban tesztelték, ily módon egyi
dejűleg 250 katalizátorból álló könyvtár vizsgálatára nyílt 
lehetőség. Modellreakcióként a metán oxidációját tanul
mányozták. A reakciótermékeket tömegspektrometriás 
módon elemezték, robottal léptetve a tömegspektro
méterbe vezető kapillárist a monolit egyes csatornái men
tén.

Nagy paramétertér esetén a katalizátor-könyvtárak ter
vezésénél és elkészítésénél új módszereket alkalmaznak. 
Wolf és munkatársai propán oxidatív dehidrogénezésére 
nyolc, különböző fém-oxidot tartalmazó katalizátor
könyvtárt terveztek, ezen belül változtatták az egyes kom
ponensek mennyiségét, illetve egymáshoz viszonyított 
arányát [46]. Az első generációs katalizátor-könyvtárat a 
klasszikus sztochasztikus úton készítették. A paramétertér 
nagysága miatt speciális szelekciós módszerek alkalmazá
sára volt szükség, amely az adott esetben evolúciós elvek
re [47], nevezetesen a „mutációs” és a „kereszteződési” 
(crossover) operátorok alkalmazására épült. Ily módon 
224 katalizátorminta előállítása (négy katalizátor „generá
ció”) katalitikus vizsgálata eredményeképpen jutottak el az 
optimális katalizátor-összetételhez. Sztochasztikus mód
szerrel hasonló eredmény elérésére 20 900 vizsgálatra lett 
volna szükség.

A Symyx kutatói számoltak be benzol közvetlen átala
kításáról anilinné. Az egyéves kutatómunka eredménye 
25 000 katalizátorminta előállítása és tesztelése extrém kí
sérleti körülmények között (300 °C, 300 bar). Az optimális 
katalizátoron (Rh/Ni-Mn/K-Tí02) 95% -os anilin szelekti
vitást értek el 10% -os benzolkonverzió mellett [48].
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A fejlődés új lehetőségei és irányai

Az új kutatási eredmények hatására az elmúlt években 
több nyugat-európai országban hoztak létre kombinatori
kus technológiai központokat. Példaként említjük a liver
pooli egyetemen létrehozott új kutatási centrumot 
(Leverhulme Center fór Innovative Technologies). Német
országban a Max Piánk Intézetben (W. Maier, M. Reetz, R. 
Schüth), illetve Berlinben (Fritz-Haber Intézet, R. Schlögl, 
ACA (M Baerns) hoztak létre kombinatorikus technológi
ai, illetve kombinatorikus katalízis laboratóriumokat. Ezen 
túlmenően kombinatorikus katalitikus kutatásokat végez
nek Spanyolországban és Franciaországban is (Catalysis 
Center, Valencia, prof. A. Corma, Institute of Catalysis, 
Villeurbanne, prof. C. Mirodatos).

Az elmúlt években az egyetemek, tudományos kutatóin
tézetek és az ipar kutatói megteremtették a bázisát annak, 
hogy olyan új technológiai fejlesztő cégek alakuljanak, ame
lyek szolgáltatásaikat kifejezetten a kombinatorikus anyag
technológiai, illetve a kombinatorikus heterogén katalízis 
területén végzik. Ilyen cég az USA-ban a Symyx Technolo
gies, Németországban a „hte GmbH”, Hollandiában az 
Avantium. A Shell érdekeltségébe tartozó Avantium cég há
rom kihelyezett laboratóriumot működtet a delfti, az 
utrechti, illetve a leideni egyetemeken. Más ipari cégek is 
működtetnek egyetemekre kihelyezett kombinatorikus tech
nológiai kutatóközpontokat. Erre a legjobb példa a BASF tá
mogatásával az olefinek polimerizációja területén különbö
ző egyetemeken létrehozott kutatócentrumok hálózata.

A fentiekből egyértelműen kitűnik, hogy a kombinato
rikus katalízis -  mint a kombinatorikus technológiák egyik 
legfontosabb képviselője -  interdiszciplináris kutatási te
rületként bekerült a nyugat-európai egyetemek oktatási 
programjába is.

A kombinatorikus anyagtudomány és katalízis területén 
meghatározó szerepet kapnak a különböző számítási mód
szerek, melyek lehetőséget adnak például meghatározott, 
de jelenleg még nem ismert zeolitszerkezetek előrejelzésé
re [49], mely alapján mód nyílik ezen új, mikro- vagy 
mezopórusos szerkezetek előállítására. A kombinatorikus 
jellegű számítások lehetőséget adnak a katalitikus aktivi
tás, illetve a katalizátor-mérgeződés előrejelzésére is. Ide- 
vonatkozóan említjük Miyamoto és munkatársai egyik leg
újabb közleményét [50].

Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a kombinatorikus meg
közelítés és a robottechnika alkalmazása nemcsak gyor
sabbá és hatékonyabbá teszi a kutatási és fejlesztési tevé
kenységet, hanem jelentős mértékben növeli azon anyagok 
számát, amelyek lehetséges katalizátoroknak tekinthetők 
mind a jelenleg ismert, mind a még nem feltárt katalitikus 
reakciókban.

A kombinatorikus katalízis iránti nemzetközi érdeklő
dést bizonyítja, hogy az 1999. októberben indított COST 
D16 program alprogramjaként szerepel a kombinatorikus 
katalízis tématerület is. 1999-2002 között az EU5 keret- 
programon belül egy konzorcium működött „Combicat” 
megnevezéssel [51]. A konzorciumban 4 akadémiai (egye
temi és kutatóintézeti) és 6 ipari kutatatóhely vett részt.
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A konzorcium működése alatt több eljáráshoz dolgozott ki 
új eredeti katalizátort [51].

A 2001. júliusban Budapesten megtartott „First Sympo- 
sium of the European Society fór Combinatorial Sciences” 
rendezvényen 5 előadás és 6 poszter témája volt a hetero
gén katalízis. A 2001. szeptemberben a Limerickben (Íror
szág) megrendezett Eurocat konferencián külön szekció
ban mutatták be a kombinatorikus katalízis területén elért 
eredményeket. 2002. júniusban tartották Ischiában (Olasz
ország) az „Eurocombicat 2002” szimpóziumot, ahol a té
materület vezető kutatói 23 előadásban és 23 poszterben 
számoltak be az elmúlt évek során kapott eredményeikről.
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ÖSSZEFOGLALÁS

Margitfalvi József -  Tompos András: Kombinatorikus módszerek, 
megközelítések a heterogén katalízis kutatásában 
A közleményben rövid áttekintést adunk a kombinatorikus heterogén ka
talízis-kutatás legújabb eredményeiből. A bemutatott példák szemléltetik 
a kombinatorikus módszer alkalmazásában rejlő előnyöket, melyek közül 
(i) az egységnyi idő alatt előállítható minták számának nagyságrendekkel 
való növelését, (ii) az előállított anyagminták mennyiségének csökkené
sét, (iii) és az új anyagok (katalizátorok) előállítását kell kiemelni. Össze
foglalva megállapíthatjuk, hogy az újszerű kombinatorikus elv és a nagy 
áteresztőképességű kísérleti módszerek alkalmazásával egyrészt jelentős 
mértékben csökken a K + F tevékenység ideje és fajlagos költsége, más
részt az új megközelítések és stratégiák új távlatokat nyírnak meg mind a 
katalízis, mind az anyagtudományi kutatások előtt.

[Magy. Kém. Lapja, 58, 146 (2003)]

SUMMARY

J. Margitfalvi -  A. Tompos: Combinatorial Methods and Approaches 
in Heterogeneous Catalysis
In this study the newest results of combinatorial heterogeneous catalysis 
are reviewed. Inherent advantages of the combinatorial method have been 
demonstrated by several examples. The advantages of this approach are 
as follows: (i) the number of samples that can be prepared per a unit time 
interval is increased by several order of magnitude, (ii) the amount of 
samples prepared and tested is decreased, (iii) the probability of finding 
new materials (catalysts) increases. It has been concluded that the use of 
the novel combinatorial principles and methods of high throughput exper
imentation leads to significant cost and time reduction related to R&D 
and opens new perspectives in the field of catalysis and material science.
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‘Veytfifran é& úém iatttdam áutf

Személyi hírek

Szántay Csaba 75 éves

S zá n ta y  C saba  1928-ban született Salgótar
jánban. Középiskolai tanulmányait a buda
pesti Szt. Imre főgimnáziumban végezte, 
majd 1950-ben okleveles vegyészmérnöki 
diplomát szerzett a Budapesti Műszaki 
Egyetem Vegyészmérnöki Karán.

1950 augusztusa óta dolgozik a Buda
pesti Műszaki Egyetem Szerves Kémia 
Tanszékén. Két évig tudományos gyakor
nokként Z e m p lé n  G éza  professzor irányítá
sával, majd 1952 és 1955 között aspiráns
ként B e k e  D é n e s  professzor mellett, és 
1956-ban kandidátusi címet nyert.

A kutatómunka mellett jelentős részt 
vállalt a tanszék oktatómunkájában is. Ki
emelem az Elméleti szerves kémia című 
tárgy előadását, amit 1955 óta tart a BME 
Vegyészmérnöki Karán. Az előadásokhoz 
írt Elméleti szerves kémia című tankönyve, 
ami négy kiadást is megért, több vegyész
mérnök-generációnak is pótolhatatlan kézi
könyve.

S zá n ta y  C saba  1965-ben egyetemi do
censi, majd 1967-ben egyetemi tanári kine
vezést kapott, és 1974 és 1994 között a 
Szerves Kémia Tanszéket vezette. Jelenleg 
a tanszék professzor emerituszaként jelen
tős részt vállal az elméleti szerves kémia és 
természetes szerves anyagok kémiája tár
gyak oktatásában és doktoranduszképzé- 
sünkben.

S zá n ta y  C sa b a  1963 óta irányítja a tan
széken folyó nagy múltra visszatekintő és

rendkívül sikeres alkaloidkémiai kutatáso
kat. 1965-ben a kémiai tudományok dokto
ra címet kapott és 1970-ben a Magyar Tudo
mányos Akadémia levelező tagjává, majd 
1982-ben rendes tagjává választotta. 1998- 
ig vezette a tanszéken működő MTA-BME 
Alkaloidkémiai Kutatócsoportot. 1976-ban 
megszervezte az MTA Központi Kémiai 
Kutató Intézetben a természetes szerves 
anyagok szintézisével foglalkozó osztályt, 
és azóta irányítja kutatómunkáját.

Rendkívül sikeres kutatói pályáját mint
egy 400 tudományos közlemény és 220 sza
badalom jelzi. Kutatómunkája kiemelkedő 
sikereket hozott az alkaloidkémia, a prosz- 
taglandinok szintézise, feromonok szerke
zetvizsgálata és szintézise, valamint több 
más, a gyógyszerkémiában jelentős anyag- 
csoport előállításában. Közülük kiemelem a 
Cavinton nevű gyógyszer kifejlesztésében, 
a prosztaglandinok hazai gyártásának elin
dításában kifejtett munkásságát, és a fájda
lomcsökkentő hatású epibatidin racionális 
szintézisének kidolgozását.

S zá n ta y  C saba  meghatározó személyi
ség tudományos közéletünkben is. Koráb
ban az MTA Kémiai Tudományok Osztá
lyának elnökhelyettese volt, majd 1976 és 
1996 között az MTA Szerves Kémiai Bi
zottságának elnöki tisztét töltötte be. 
1971-től 2000-ig az MTA Alkaloidkémiai 
Munkabizottság elnöke volt. Tagja több ké
mia tárgyú külföldi folyóirat szerkesztőbi

zottságának és kémiai társaságnak. Több 
funkciót töltött be a Magyar Kémikusok 
Egyesületében (pl. az Oktatási Bizottság el
nöke).

Rendkívül eredményes kutató, oktató és 
tudományos iskolateremtő munkáját szá
mos kitüntetéssel honorálták: Á lla m i D íj  

1 975 , K iv á ló  F e lta lá ló  a ra n y  fo k o z a ta  
1 9 8 4  é s  1986 , S ze n t-G y ö r g y i  A lb e r t-d í j  
1993 , M a g y a r  K ö z tá r s a s á g i  É rd e m re n d  
K ö zé p k eresz tje  1996, S zé c h en y i-d íj 1999.

S zá n ta y  C sa b a  jelenleg is aktív kutató 
és oktató, és a tőle megszokott rendkivüli 
szorgalommal és hozzáértéssel munkálko
dik egyetemi oktatásunk és tudományos 
kutatásunk, valamint tudományos közéle
tünk sikeréért. Ehhez a munkához kívá
nunk egészséget, sok sikert és hosszú aktív 
életet.

N .L .

Kálmán Lajost az EAS 
tagjává választották

K á lm á n  A la jo s  akadémikust, egyesü
letünk elnökét nemzetközi tudomá
nyos munkája elismeréséül a brüsszeli 
székhelyű Európai Tudományos 
Akadámia (European Academy of 
Science) tagjává választotta. 
Gratulálunk!

Hírek, adatok, információk_____

Emlékezés Vargha Lászlóra (1903 -  1971) 
születésének 100. évfordulóján

Születésének századik évfordulója alkalmá
ból az 1971-ben elhunyt Vargha L á szló  aka
démikusról emlékezett meg január 21-én az 
MTA Kémiai Tudományok Osztálya. Élet
útját, tudományos pályafutását M ed zih ra d -  

s z k y  K á lm á n  ismertette, szénhidrátkémiai 
kutatásainak eredményeit K u szm a n n  Já n o s  
mutatta be, S o h á r  P á l  pedig néhány közös 
kutatásukra emlékezett vissza.

Vargha L á sz ló  a Budapesti Tudomány- 
egyetemen szerzett diplomát s P a csu  J e n ő  

vezetésével végzett munkája alapján 
1926-ban avatták doktorrá. Magánasszisz
tensként rövid ideig a Műegyetemen, 
Z e m p lé n  G éza  mellett dolgozott, majd négy 
évet töltött ösztöndíjjal O hle  és S ch ö n b erg  
mellett Berlinben. O hle  E m il  F is c h e r  utód
jaként szénhidrátkémiával foglalkozott, s

az ott szerzett tudományos benyomások 
Vargha L á sz ló  egész pályafutására megha
tározóak lettek. Hazatérése után szembe ta
lálta magát az akkori dekonjunktúra okozta 
állástalanság gondjaival, s éveken át csak 
szerény ösztöndíjak segítségével tudta ma
gát fenntartani, ami egyben gyakori mun
kahelyváltoztatással is járt. így először 
Szegeden S ze n t-G yö rg y i A lb e r t  mellett dol
gozott, ahol bekapcsolódott a C-vitamin 
kutatásába. A következő ösztöndíj a Tiha
nyi Biológiai Intézetbe szólt, majd ismét 
Szegedre került, ahol S zé k i T ibor mellett

mkl152 2003. 58. ÉVFOLYAM. 4. SZÁM



folytatta szénhidrát-kémiai kutatásait. Ezek 
eredményeként 1935-ben egyetemi magán
tanárrá habilitálták.

Anyagi helyzete 1936-ban jobbra for
dult, ekkor ugyanis a Richter Gedeon 
Vegyészeti Gyár vezetőségétől kapott meg
bízást egy kémiai kutatólaboratórium meg
szervezésére, két év után pedig addigi tevé
kenységét elismerve igazgató-helyettesnek 
nevezték ki. Igaz, hogy az ott eltöltött négy 
év alatt nem igen foglalkozhatott kedves té
májával, a szénhidrátkémiával, de alaposan 
megismerhette a gyógyszerkutatás forté
lyait, s itt nyert tapasztalatait később a 
Gyógyszerkutató Intézetben tudta haszno
sítani.

1940-ben elnyerte a kolozsvári egyetem 
Szerves Kémiai Intézetének vezetésére ki
írt pályázatot, s egy teljes évtizedet töltött 
ott intézetszervezéssel és oktatással. 
1950-ben tért vissza Budapestre, s a 
Gyógyszeripari Kutatóintézetnek előbb 
osztályvezetője, majd 1956-ban igazgatója 
lett, s ezt a munkakörét tizenöt éven át, ha
láláig töltötte be. Szakmai érdeklődése kö
zéppontjában itt is a cukorkémia állt, de az 
intézet profdjának megfelelően természete
sen más gyógyszerkémiai témakörökben is 
hasznosította tapasztalatait. Bár adminiszt
ratív teendői idejét erősen lekötötték, mó
dot talált arra, hogy laboratóriumi kísérleti 
munkát is végezzen. Tudományos elisme
résben is része volt, az állami kitüntetések 
mellett a Magyar Tudományos Akadémia

Talán többek számára nem ismeretes a név, 
még kevésbé a díj. A magyar műtárgyvéde
lemmel foglalkozó kémikusok számára 
azonban talán a legnagyobb elismerést vív
ta ki B a lá z s y  A g n e s , a Magyar Nemzeti 
Múzeum főtanácsosa (1948—2001) halála 
után azzal, hogy az angliai Southhampton 
University Textil Conservation Centre Á g 
n es T ím á r-B a lá zsy  D íja t  alapított a témá
ban működő doktoranduszoknak, de ő is 
megkapta -  sajnos csak posztumusz -  az 
ICCROM-díjat.

Egész életét ennek a tématerületnek 
szentelte, és főként a textíliák megőrzésé
ben végzett alapvető kutatási munkát. 
Eredményeit tudományos közleményein 
kívül leginkább a Chemical Principles of 
Textile Conservation című alapvető munka 
társszerzőjeként mutatta be. A könyv szerte 
a világon alapműnek számít. Persze 
B a lá zsy  Á g n e s t  személyesen is Dél-Ameri- 
kától Afrikán keresztül mindenhol ismerték 
(csak itthon kevésbé), mivel ott előadáso
kat, oktatási kurzusokat szervezett, és taní
tott. A Veszprémi Nemzetközi Restaurátor

1951-ben levelező, 1956-ban pedig rendes 
tagjává választotta.

Vargha L á s z ló  tudományos életművé
nek első, meghatározó fejezete a berlini 
OWe-laboratóriumban végzett kutatómun
ka volt. Itt cukorszármazék detozilezésénél 
használt nátrium-metilátos reakcióról el
mondható, hogy nem a katalitikus mennyi
ségű metilát hatására bekövetkező 
átacileződésről volt szó, vagyis nem a ké
sőbb részletesen vizsgált Zemplén-reakció 
játszódott le. Szegeden, S ze n t-G yö rg y i mel
lett Vargha L á sz ló  igazolni tudta, hogy az 
aszkorbinsav maga a C-vitamin, s nem igaz 
az, hogy a vitaminhatásért az aszkorbinsav 
valami szennyeződése felelős. Egyébként a 
Gyógyszeripari Kutatóintézetben keletke
zett első szabadalma is a C-vitamin-szinté- 
zis új eljárásáról szólt. A kutatóintézetben 
folytatott kémiai tanulmányai közül kétség
telenül a rákellenes hatású gyógyszerek 
szintézise volt a legjelentősebb. Az angliai 
Chester Beatty kutatóintézetben H a d d o w  
és munkatársai abban az időben szintetizál
ták a biológiai alkilező hatású nitrogénmus
tárokat, a klorambucilt és melfalánt. Var
g h a  és munkatársai egy kedvezőbb 
transzport-tulajdonságú vegyület előállítá
sára törekedve készítették el a mannitvázú 
Degranolt, melyet később a Chinoin hozott 
forgalomba. Az akkori gazdaságpolitikai 
rendszer súlyos mulasztása, hogy e ható
anyagból nem lett világsiker. A Degranol 
gyártásának egyik közti terméke, a dibróm-

Szeminárium egyik szervezője volt. 
Az ICOM (Nemzetközi Múzeumi Tanács) 
Konzerválási Bizottságának alelnöke és az 
ICCROM tanácsának elnök-helyettese volt 
élete utolsó két évében. Egyesületünk Mű-

A Zemplén Géza-díjat odaítélő kuratórium 
az MTA Kémiai Osztály Szerves és Mole
kuláris Bizottság javaslata és az Osztály tá
mogató véleménye alapján a 2002. évi 
Zemplén Géza-Díjat K o rb o n its  D ezső n ek , 
a kémiai tudomány doktorának, míg a 
Zemplén Géza Ifjúsági díjat L á z á r  L á s z ló 
nak, a kémiai tudomány kandidátusának 
adományozta. A díjak átadására 2002 de
cemberében került sor. Az alábbiakban a 
két, nagy tetszéssel fogadott előadásról 
számolunk be.

K o r b o n i ts  D e z s ő  (CHINOIN Gyógy
szer- és Vegyészeti Termékek Gyára Rt., 
Budapest) „A máktól a csokoládéig... Né-

mannit is kiváló biológiai alkilezőszemek 
bizonyult, Myelobromol néven került piac
ra. Metánszulfonil-csoportokat tartalmazó 
cukorszármazék volt a Zytostop néven for
galomba hozott tumorgátló vegyület.

A Gyógyszeripari Kutatóintézet akkori 
műszerezettsége, szerény körülmények közt 
ugyan, de megfelelt a szerves kémiai kuta
tások elvárásainak. Infravörös és NMR- 
technikák segítségével számos olyan kér
désre sikerült választ kapni, melyek a 
klasszikus kémiai szintézisek segítségével 
nem voltak elérhetők. így az izomer dian- 
hidro-szorbitok közül kiválasztható volt a 
tapasztalatnak megfelelő 2,6-anhidro- 
szerkezet, a shiftreagens-technika alkalma
zásával igazolni lehetett egy dihidrobenzo- 
furán c isz  és tra n sz  izomereinek képződé
sét heterociklusos ketoximok átrendeződése 
során, s sikerült NMR-technikával ketoxi
mok syn  és a n ti izomerjeinek arányát meg
határozni.

Vargha L á sz ló  nem élt zajos társadalmi 
és kutatói életet, szerényen, laboratóriumi 
és intézeti magányába visszahúzódva a sa
ját kedvtelésére dolgozott. Tudományos 
munkássága azonban publikációi, szaba
dalmai formájában, s néhány kongresszusi 
részvétele emlékeként fennmaradt, s példa
képül szolgál a jelen és a jövő szerves ké
mikus generációinak.

M e d zih ra d szk y  K á lm á n

tárgyvédelmi Szakosztályának alapító el
nöke volt (1985).

Halála után tiszteletére nemzetközi 
szerzők tanulmányaiból egy angol, majd 
magyar nyelvű emlékkötetet ad ki a Pulsz- 
ky Társaság -  Magyar Múzeumi Egyesület.

K .G y.

hány szerencsés felismerés a heterociklu- 
sok körében” című előadásában néhány 
olyan felismerést emelt ki széles körű 
gyógyszerkutatási-fejlesztési, illetve tudo
mányos alapkutatási munkásságából, me
lyek valamilyen módon kapcsolódnak a kö
högéscsillapításhoz.

A mákból nyerhető köhögéscsillapító 
noscapin (narkotin) egyes izokinolinvázas 
pszeudobázis származékának in s i tu  vég
zett Fourier-transzformációs infravörös 
spektroszkópiai vizsgálatai arra mutatnak, 
hogy a korábbi ismeretekkel szemben e ve- 
gyületek bázikus közegben nem hármas, 
hanem négyes egyensúlyi rendszert képez

Az ICCROM Tímárné dr. Balázsy Ágnes díja

A 2002. évi Zemplén-díjak átadása
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nek (kation, anion, gyűrűs és lánc tau- 
tomerek). Ezzel magyarázható, hogy bisz- 
pszeudobázisokból olyan szintézisstratégi
át sikerült kidolgoznia, mely hét új 
heterociklusos gyűrűrendszer számos kép
viselőjének az előállítását tette lehetővé.

A prenoxdiazin (Libexin) köhögéscsil
lapító származékainak tanulmányozása 
során több új típusú gyűrűtranszformáció 
került felismerésre, melyek mechanizmus
vizsgálatai alapján az előadó javaslatot tett 
a „Boulton-Katritzky azol-azol átrendező
dési séma” kiterjesztésére. Az új, általános 
sémát a szakirodalom elfogadta, beleértve 
az eredeti séma szerzőit is. E munkák kap
csán K o rb o n its  doktor elsőként állapította 
meg amino-pirimidinek e x o -  és e n d o -tí-  
p u s ú  gyűrű-lánc tautomeriáját, és ez alap
ján felkérték a gyűrű-lánc tautomeriára vo
natkozó összefoglaló munka megírására. 
Az összefoglaló R a im o n d s  E . V altersnek, a 
Lett Tudományos Akadémia jelenlegi elnö
kének és F ü lö p  F ere n c n e k  a társszerzősé
gével két részletben jelent meg (1995, 
1996).

Az előadás végén egy érdekes hipoté
zist és annak igazolását ismertette az elő
adó. Szintetikus xantinóknál megfigyelt 
kémiai szerkezet és biológiai hatás közötti 
összefüggés alapján K o rb o n its  D e zs ő  felté

telezte, hogy a teobrominnak, a csokoládé 
és kakaó egyik komponensének jelentős 
köhögéscsillapító hatása van, bár a vegyü- 
let egyéb biológiai hatásai közismerten 
gyengék. Az állatfarmakológiai eredmé
nyek és a 2002 decemberében közzétett hu
mán klinikai vizsgálatok a fenti hipotézist 
teljesen igazolták, a teobrominnak megle
pően erős, a morfmvázas kodeinéval azo
nos köhögéscsillapító hatása van. Ez az 
eredmény jelentős visszhangot, komoly 
nemzetközi érdeklődést keltett.

L á z á r  L á s z ló  (Gyógyszerkémiai Inté
zet, Szegedi Tudományegyetem, Szeged) 
„Telített heterociklusok szintézise, tér- 
szerkezetük és gyűrű-lánc tautomériájuk 
vizsgálata” című előadásának első része 2- 
arilszubsztituált 1,3-V,V-heterociklusok 
gyűrű-lánc tautomériájának vizsgálatára 
irányuló kutatások eredményeiről számolt 
be. Több modellvegyület-sorozat esetén li
neáris összefüggést találtak a tautomer for
mák arányának logaritmusa és az arilcso- 
port elektronikus tulajdonsága között. 
Az 1-szubsztituált imidazolidinek, hexa- 
hidropirimidinek, valamint a 3-szubszti- 
tuált 1,2,3,4-tetrahidrokinazolinok és per- 
hidrokinazolinok esetén azt tapasztalták, 
hogy a gyűrűs formák stabilitására a 
gyűrűtagszám, a nitrogén szubsztituen-

sének sztérikus hatása, a kondenzált karbo- 
ciklusos gyűrű jelenléte, valamint -  telített 
gyűrűk esetén -  a gyűrűkapcsolódás geo
metriája is jelentős befolyást gyakorol. 
Az előadás második részében a béta-szub- 
sztituált béta-aminosavak témakörében 
végzett kutatómunka eredményei hangzot
tak el. A béta helyzetű szubsztituensek 
sztérikus hatása mind a béta-szubsztituált 
béta-aminosavészterek C a n d id a  a n ta rc tica  
lipázenzimekkel végzett rezolválásában, 
mind az aminosav enantiomerek folyadék
kromatográfiás viselkedésében jól érzékel
hető volt. Az előadás harmadik részében 
tetrahidroizokinolinnal kondenzált 1,3- és 
1,2,3-heterociklusos vegyületek terén vég
zett kutatásokról esett szó. 1,2,3,4-tet- 
rahidroizokinolinvázas 1,3-aminoalkohol 
és 1,3-diaminok gyűrűzárásaival 1-, 2- és 
4-helyzetben szubsztituált 1,3-oxazi- 
no[4,3-oc]- l,2,3-oxatiazino[4,3-a]- és 
l,3 ,2-diazafoszforino[4 ,3-a]izokinoli- 
nokat állítottak elő. Megállapították, hogy 
e vegyületek konformációs egyensúlyában 
főleg az 1- és 4-helyzetű atomok szubszti
túciója, valamint e szubsztituensek 11b- 
helyzetű anellációs hidrogénhez viszonyí
tott térállása játszik meghatározó szerepet.

T öke L á szló

Talentum Díj átadása az MTA-n
(Budapest, 2003. február 13.)

A K e n ye re s  S á n d o r  villamosmérnök által 
alapított Talentum Akadémiai Díj célja, 
hogy támogassa a közép-európai régió ki
emelkedő szellemű és kreativitású fiatal tu
dósait, kutatóit. Az alapítvány évente há
rom, 35. életévét még be nem töltött fiatal 
kutatót, szakembert jutalmaz 20 ezer EUR- 
ral. Az idei díjazottak Z a rá n d  G ergely  (ter
mészettudományi kategória), N u sser  Zo ltán  
(élettudományok kategória) és P á lffy  G éza  
(társadalomtudományi kategória) voltak.

H a lá sz  B éla , a pályázati döntőbizottság 
elnöke elmondta, hogy a 78 beérkezett 
pályamű azt bizonyítja, hogy sikeres a kez
deményezés, hiszen ők sem számítottak ek
kora részvételre. A döntőbizottság kategó
riánként 3 pályázót terjesztett fel a díjra, 
akik közül az alapítvány kuratóriuma vá
lasztotta ki a díjazottakat.

Z a rá n d i G erg e ly  az ún. spin-manipulá
cióhoz kapcsolódó kutatásaiért részesült 
ebben a díjban. A fiatal kutató kutatásai se
gítik azt a világszerte megindult fejlesztést, 
ami a mostaninál jóval nagyobb kapacitású 
számítógép és esetleg a jövőben egy kvan
tum számítógép megalkotását célozza.

N u sse r  Z o ltá n  az élettudományok kate

góriában az „Aminosav neurotranszmitter 
receptorok és ioncsatomák szubcelluláris 
eloszlásának alapelvei” című pályázatával 
vívta ki az első helyet. A kutató jövőbeni 
célja az általa kifejlesztett módszer felhasz
nálásával az idegsejt felszín kvantitatív mo
lekuláris térképének létrehozása.

A XXXIV. Nemzetközi Diákolimpiát Hol
landiában, Groningen városának egyete
mén szervezték 2002. július 5. és 14. kö
zött. A versenyen 57 országból 225 diák 
indult, tehát folytatódott a résztvevők szá
mának folyamatos növekedése, ami még 
néhány évig tovább növelheti az esemény 
méretét.

A magyar diákok eredményei hagyomá
nyainknak megfelelően igen jók voltak. 
A nem hivatalos összesített pontverseny
ben a 12. helyezés körül lehet a csapat, ami
vel a legjobb európai országok között va
gyunk. Az első néhány helyre ismét ázsiai 
csapatok kerültek. A hivatalos verseny

P á lffy  G éza  „A kiútkeresések évszáza
da: Magyarország története a XVI. század
ban (az 1526. évi mohácsi csatától az 1606. 
évi zsitvatoroki békéig)” pályaművével 
szerezte meg kategóriájának első helyét.

Az alapítvány kuratóriuma a 2003. évi 
Talentum Díj pályázat meghirdetéséről, és 
a díj közép-európai kiterjesztéséről várha

egyéni eredményei a következők:
S za la y  Z só fia , a budapesti Szent István 

Gimnáziumból (tanárai Vizy B é lá n é  és M ik 
lós Z o ltá n ) a ra n y é rm e t (14. helyezés);

B ein  M árton , a budapesti Árpád Gim
náziumból (tanára T óth  J u d it)  e zü s té rm e t  
(32. helyezés);

P a rá zs  D ávid , a miskolci Földes Ferenc 
Gimnáziumból (tanára E n d ré sz  G yö n g y i)  
b ro n zérm e t (86. helyezés);

B a lo g h  János, a kaposvári Táncsics Mi
hály Gimnáziumból (tanára dr. M ik ló s  
B é lá n é )  b ro n zé rm e t (108. helyezés) szer
zett.

Sajnos a feladatok és a verseny szakmai

tóan 2003. májusában dönt.
S za b ó  Z so lt

Beszámoló a XXXIV. Nemzetközi Kémiai Diákolimpiáról
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színvonala, amelyet elsősorban a rendezők 
határoznak meg, általános nemzetközi vé
lemény szerint az utóbbi évek leggyen
gébbje volt. Az elméleti rész helyenként 
szövegértést, rejtvényfejtést várt el a kémi
ai gondolkodás, problémamegoldási kész
ség, kreativitás felderítése helyett. A gya
korlaton pedig diplomásokat is próbára 
tevő időbeosztást és manipulációs készsé
get vártak el középiskolásoktól. Szerencsé
re tehetséges diákjaink eredményeit ez nem 
befolyásolta.

További sikert jelentett a magyar csapat 
számára, hogy az olimpiát irányító Intéző 
Bizottság (Steering Committe) tagjai közé 
megválasztották a magyar csapat vezetőjét. 
Az olimpia legfőbb testületé a verseny so
rán összeülő, az országok képviselőiből ál
ló nemzetközi zsűri. Tagjai közül ez vá
lasztja két évre az operatív ügyeket vivő, év 
közben is tanácskozó bizottság öt tagját. 
Magyarország olimpiákon elért eredmé
nyei és az olimpiákon, a vitákban végzett 
munkánk nagy elismerése az a tény, hogy a 
legtöbb szavazattal választották hazánk 
képviselőjét az európai régió három dele
gáltja közé.

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 B a r ta  K a ta lin , H o m o n n a y  
Z o ltá n , Ig a z  S a ro lta , K ó c zá n  G yörgy, 
K o tsc h y  A n d rá s , M a g y a rfa lv i Gábor, P á lfi  
Vilid, P u sz ta i Zo ltán , S za la y  R o la n d  és S za 
bó  A n d rá s . A csapat vezetői M a g y a r fa lv i  
G á b o r  és K ó c zá n  G yö rg y  voltak. Tudomá
nyos megfigyelőként elengedhetetlen se
gítség volt munkánkban V illányi A ttila , az 
Apáczai Csere János Gimnázium tanára.

A diákok kiválasztása a bevált rend sze
rint működött. A legtágabb keretbe az or
szágos középiskolai tanulmányi verseny és 
az év közbeni olimpiai levelező felkészítés 
legjobbjait hívtuk be. A legjobb tíz fő vett 
részt a második egyhetes felkészítésen, és 
közülük került ki a csapat négy tagja.

A verseny maga a szokásoknak megfe
lelően egy gyakorlati (40 pont) és egy el
méleti (60 pont) fordulóból állt. A laborató
riumban szintetikus és analitikus munkát is 
előírtak. Az öt órára három részfeladat ju
tott, amelyeket vázlatosan bemutatunk, 
hogy érzékeltessük, mennyire eltúlzott el
várásokkal álltak elő a középiskolásokat 
nem ismerő szervezők. Az első lépésben 
egy aminosavszármazék enzimatikus bom
lását kellett sav-bázis titrálással nyomon 
követni. A kinetikai vizsgálat csak akkor si
kerülhetett, ha a mérés során végig az ekvi

Hírek az iparból

Egis Rt.

A BET az Egis törzsrészvényeinek tőzsdei 
kereskedését a 2003. február 18-i tőzsde
napra felfüggesztette, miután az ígéretes 
d e ra m c ic la n e  nevű, fázis III. klinikai vizs
gálati szintre jutott originális gyógyszer
molekulát tesztelő Orion bejelentette, hogy 
hatástalan a vegyület, s a kísérleteket leál
lítja. Az EGIS Gyógyszergyár Rt. a hír tu
domásulvétele után rögtön az Orion Phar- 
ma cég elnökéhez, dr. R is to  M ie ttu n en h e z  
fordult az információ ellenőrzése és a hír 
indokolása igényével. Az Orion Pharma 
cég azt az információt adta, hogy az Ameri
kai Egyesült Államokban lévő partnere, a 
Pharmacia Со. az USA-ban végzett „ g e-  
n e ra liz e d  a n x ie ty  d iso rd e r"  (GAD) indiká
cióra irányuló fázis III. klinikai vizsgálat 
nem megfelelő eredménye alapján döntött a 
vegyület további vizsgálatának befejezésé
ről az USA-ban. A d e ra m c ic la n e  molekula 
közös fejlesztésére vonatkozó szerződés az 
EGIS Rt. és az Orion cégek között változat
lanul érvényben van. A fejlesztés folytatá
sáról (esetleg más terápiás indikációs terü

leten) vagy befejezéséről az eredmények 
teljes ismeretében, a heteken belül sorra ke
rülő szakértői egyeztetések után döntenek a 
felek.

Richter Gedeon Rt.

Tavaly megközelítették a 100 Mrd Ft-ot az 
árbevétellel (99 Mrd Ft), az adózott nyere
ség ennek több mint negyede, 28,14 Mrd Ft 
volt. Ebből 7,3 Mrd a pénzügyi eredmény. 
A bevétel kb. egyenlő arányban származott 
a hazai és az EU/USA piacról. A FÁK pia
ci részesedése 24%. Kutatás-fejlesztésre re
kordösszeget, 8 Mrd Ft-ot fordítottak.

A Richter Rt. megnyerte az évek óta fo
lyó pert a Legfelsőbb Bíróságon a Merck 
ellen. Utóbbi azzal vádolta a Richter Rt.-t, 
hogy az Ednyt hatóanyagát a Merck eljárá
sával és nem független eljárással gyártja. 
1994 óta az Ednyt jelentős árbevételt hozott 
a cégnek.

valenciapont pH-ja közelében tudták tarta
ni a diákok a rendszert. A második feladat 
egy aminosavból kiinduló szintézis volt, 
amelyet a termék tisztítása és vékonyréteg
kromatográfiás vizsgálata követett. Volt 
egy harmadik feladat is, amelyben egy vas
tartalmú tablettát vizsgáltak. Gondos 
minta-előkészítés és többszörös törzsoldat- 
hígítás után fotometrálás volt a feladat. 
A három feladat során végzett munka pon
tosságát, és a kapott eredmények feldolgo
zását kellett volna értékelnie a kapott pont
számoknak.

Az ötórás elméleti fordulóban 4 témá
ban 10 részfeladat megoldását várták el. 
Ezeket a kérdéseket erőitetten igyekeztek 
az ipar és a biológia problémáihoz kapcsol
ni. 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 verseny és a kapcsolódó programok 
jól szervezetten zajlottak, és remélhetően 
emlékezetessé tették a diákok számára ezt a 
bő egy hetet.

M a g y a r fa lv i G á b o r

Magyar Olaj- és Gázipari Rt.

A Mól Rt. 1 159,8 milliárdos forgalom mel
lett 66,3 milliárd forint rekordnyereséget 
ért el. A cég üzleti eredménye 57,8 milliárd 
forint lett, ami elsősorban a gázüzletág nor
malizálódásának köszönhető. A gázársz
abályozás miatti veszteség 600 millió fo
rintra csökkent. M o s o n y i  G y ö rg y  
vezérigazgató elmondta: mivel a nemzet
közi árak ismét növekednek, az első 
negyedévben újra jelentős veszteség kelet
kezik a gázüzleten. A kőolajtermékek érté
kesítése 12, az egy kútra jutó forgalom 3 
százalékkal emelkedett. A Slovnafttal való 
együttműködés 36 millió dolláros ered
ményjavulást hozott. Több mint 150 millió 
dollár bevételre tettek szert az alaptevé
kenységhez nem tartozó Mól vagyon eladá
sából.

Várhatóan 25,04 százalékról 22,76 szá
zalékra csökken az állami tulajdon a Mól 
Rt.-ben. Ehhez azonban az szükséges, hogy 
a magyar és a szlovák gazdasági versenyhi
vatal jóváhagyja a magyar cég többségi tu
lajdonszerzését a Slovnaftban, illetve a 
zártkörű tőkeemelést. A Mól tavaly novem
berben növelte 67,8 százalékra részesedé
sét a szlovák vállalatban, és opciót kötött 
további 31,6 százalék megvásárlására.
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A Mól 6,52 millió Slovnaft-részvényt vásá
rol 85 millió dollár készpénzért, 984 ezer 
A-sorozatú Mol-törzsrészvényért, valamint 
9,817 millió darab újonnan kibocsátandó 
C-sorozatú papírért cserébe. Ez utóbbiakat 
zárt körben bocsátják ki a tranzakció zárá
sakor, 6 000 forintos részvényenkénti áron. 
Az új részvények kibocsátása okozza, hogy 
a meglévő részvény tulajdoni százalékok 
csökkennek, így az állami tulajdon is.

A Mól Csoport összes saját tőkéje 
403,778, összes forrása 959,514 milliárd 
forint volt 2002. december 31-én.

A Mól Rt. 2003 januárjában végzett ön- 
ellenőrzése során kiderült: a cég a szüksé
gesnél összesen 2,3 milliárd forinttal több 
iparűzési adót fizetett az önkormányzatok
nak. Algyőtől 130 millió forintot követel
nek vissza. Százhalombatta is sajátos hely
zetben van, hiszen a város költségvetéséből 
az ott működő finomító miatt kiemelkedő
en magas részt tesz ki a Mól által fizetett 
iparűzési adó. Értesülések szerint Százha
lombattának 2001-2002-re visszamenőleg 
930 millió forintot kellene visszafizetnie a 
Mólnak.

A Mól Rt. a Tigáz Rt.-nek adta el három, 
a gázszolgáltatási piacon érdekelt leányvál
lalatát. A Zsámbékgáz 96,27, a Mol-Gáz 
89,30, valamint a Turulgáz 58,42 százaléká
nak könyv szerinti értéke összesen 8,48 mil
liárd forint, a Tigáz azonban 20,6 milliárd 
forintot fizetett értük. A tranzakciókhoz a 
Gazdasági Versenyhivatal, illetve a Mol- 
Gáz esetében a Magyar Energia Hivatal jó
váhagyása is szükséges. A három eladott 
társaság közül csak a Mol-Gáz végez kifeje
zetten szolgáltatói tevékenységet, a másik 
kettő vagyonkezelő.

OMV Hungária Ásványolaj Kft.

55 Aral-kút átvételével 168-ra nő a cég tó t
jainak száma, de saját fejlesztést is tervez
nek. A 2002-es árbevétel 116 Mrd Ft volt, 
idén 136 Mrd Ft-ot terveznek. Az Aral-tó- 
tak megvásárlásához a Versenyhivatal hoz
zájárulása is kell, nyilatkozta Szabó Miklós 
a cég ügyvezető igazgatója.

Tiszai Vegyi Kombinát Rt.

Mindössze 1,8 milliárd forint adózott nye
reségről számolt be a TVK. Ez messze el
marad a tavalyi 8,7 milliárd forinttól és az 
elemzők által várt 7 milliárd forinttól. 
Az értékesítés árbevétele 13 százalékkal, 
135,2 milliárd forintra csökkent. Kedvezőt
lenül hat az eredményességre a társaság ko
rábbi működéséből adódó környezetvédel
mi munkálatokra képzett céltartalék, erre 
tavaly 1,4 milliárd forintot különítettek el. 
A pénzügyi eredmény 2,2 milliárd forint

volt. A TVK Rt. által közölt adatok szerint 
a társaság forrásai összesen 133,766 milli
árd forintot tettek ki 2002. december 31 -én. 
Az üzemi tevékenység eredménye 464 mil
lió, az adózás, rendkívüli tételek és kisebb
ségi részesedés előtti eredmény 2,636 mil
liárd forint. A TVK-csoport nettó 
eredménye 1,859 milliárd forint.

BorsodChem Rt.

ABorsodChemRt. 12,1 milliárd forint adó
zott nyereséget ért el az elmúlt évben, an
nak ellenére, hogy a gazdálkodási körülmé
nyek tavaly sem voltak kedvezőek. 
Ez megközelíti a 2000-es rekord 12,35 mil
liárdos értéket. Fontos szerepe volt az ered
ményben az 50 kt-ás TDI termelésnek, a 
PVC árrésnek (a PVC átlagár 722 EUR, az 
etilén átlagár 517 EUR volt) és a pénzügyi 
tevékenységnek (1 milliárdos pénzügyi 
eredmény). Csökkentette az eredményt a 
magas gáz-, olaj- és villanyár. A teljes árbe
vétel 124,7 Mrd Ft volt. 2002-ben visszafo
gott volt a beruházás, 10,7 Mrd Ft. A társa
ság ezután jelentős fejlesztéseket hajt 
végre, az új egységek 2005-2006-ban, a 
TVK bővítésével összhangban kezdik meg 
a termelést. 2003-ban esedékes a vinil- 
klorid kapacitásbővítés és a melléktermék 
égető beruházás megindítása. Szeptember
ben indul a 60 kt/év MDI kapacitás meg
duplázása, majd jövőre a nagy feladat, a 
120 kt/év kapacitású membráncellás klór
üzem építésének megkezdése. Ezzel nagyot 
lép a BC Rt., hiszen a higanykatódos cellá
kat váltja ki a modem, környezetbarát meg
oldásra.

Aláírta az idei évre szóló etilénszállítási 
szerződést a BorsodChem és a TVK. A BC 
2003-ban 80 ezer tonna etilént vásárolhat, 
az előző évivel megegyező feltételekkel. 
A TVK etilénszállításait a BC számára a 
két társaság által 1993-ban kötött, 10 évre 
szóló keretmegállapodás szabályozza. 
Az első 5 évben a piaci ár fölött 3,5 száza
lékos felárat kap a TVK, a második 5 évben 
azonban már felár nélkül szállít a vegyipari 
társaság. A két társaság a 2003 végéig érvé
nyes etilénszállítási keretmegállapodást 
2001 novemberében 2004 szeptemberéig 
meghosszabbította, így a jelenlegi szerző
dés ennek keretében született.

Nitrogénművek Rt.

Magyarországon a nitrogénműtrágya-gyár
tás mára a Nitrogénművek Rt.-re korlátozó
dik. A behozatal tavaly évek óta először ha
ladta meg a hazai gyártás méreteit: a 
hivatalos adatok szerint az összességében 
391 ezer tonnás importtal szemben 276 
ezer tonnás hazai termelés állt. A péti üzem

mkl

pillanatnyilag azért nem tud kedvező árat 
kínálni az ukrán vagy a román termeléssel 
szemben, mert a legfontosabb alapanyag
nak számító gáz árában behozhatatlan a 
hátránya: a versenytárs ukrán cégek a jelen
leg érvényes hazai ezer köbméterenként 
számolt 160 dolláros gázár nyolcadáért, a 
románok feléért jutnak energiához. Ráadá
sul az elmúlt két évben a hazai gázár is je
lentősen emelkedett: a már említett 2000-es 
évben a gázár ezer köbméterenként még 80 
dollár körül alakult. Az 1 100 dolgozót fog
lalkoztató Péti Nitrogén Művek Rt.-t a Bi
ge Holding tavaly nyáron vásárolta meg 20 
millió dollárért. A korábbi többségi tulaj
donos, a Mól Rt. a profiltisztítás jegyében 
adta el a gyárat, nem látva perspektívát 
benne.

Grabofloor Kft.

Jól sikerült a 2002-es év a PVC padlót 
gyártó győri cégnek. 5,7 milliárd forintos 
árbevételt értek el, idén 7 milliárdot tervez
nek.

Karsai Rt.

8,3 milliárd forint árbevétellel veszteséges 
volt a cégcsoport 2002-ben.

Pannonplast Rt.

878 M Ft veszteséget könyvelhet el 2002-re 
a cég 27 Mrd Ft árbevétel mellett. Az idei 
terv 28,6 Mrd Ft.

Továbbra is értékesíti a tavaly még fő 
tulajdonos, a Pictet és Cie svájci bankcég 
Pannonplast részvényeit. Két adagban ré
szesedése 12,67%-ról 2,7%-ra csökkent. 
Ezzel a Karsai Rt. lett a legnagyobb tulaj
donos, az év elején addigi 8,13%-os tulaj
doni hányadukat 10,01%-ra növelték. 
Az áprilisi közgyűlésen -  ahogyan tavaly is 
-  a két hasonló profilú cég tevékenységé
nek összehangolását fogja Karsai Béla ja
vasolni, az elnöki és a vezérigazgatói funk
ció szétválasztása mellett.

Műanyagipar

A magyar műanyagipar teljesítménye a vá
rakozásoknál lényegesen jobban alakult 
2002 első kilenc hónapjában. A Magyar 
Műanyagipari Szövetség (MMSZ) adatai 
szerint a tavalyi év első kilenc hónapjában 
összesen 842 ezer tonna műanyagot gyár
tottak, 11,8 százalékkal többet mint 2001 
ugyanezen időszakában. A tömegmű
anyagok közül a legnagyobb mértékben is
mét a polipropilén (PP) gyártása élénkült, 
de nőtt a PVC előállítása is. Kedvező ten-
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dencia, hogy az export volumene nagyobb 
mértékben bővült -  548 ezer tonnáról 589 
ezer tonnára mint az importé, amely 323 
ezer tonnáról 347 ezer tonnára kúszott fel. 
A termelés növekedésének egyik fő ténye
zője a BorsodChem (BC) TDI-üzemének 
felfutása volt.

DAM Steel Rt.

Felszámolás alatt van a cég. A CIB Bank 
Rt. 1,5 milliárd forintért értékesített az 
alapanyagokból és a félkész termékekből, 
az adósság törlesztésére. Ugyancsak leállt 
az Ózdi acélmű (Max Aicher GmbH a tulaj
donos) és az ukrán tulajdonú Finomhenger
mű Munkás Kft.

Magyar Alumínium Termelő 
és Kereskedelmi Rt.

Tolnay L a jo s  elnök felhívta a figyelmet ar
ra, hogy a hazai piac védtelen az olcsó kínai 
és más kelet-ázsiai termelőkkel szemben. 
Ennek oka az áramárakban lévő jelentős 
különbség a két régió között, ami meghatá
rozza az alumíniumárat.

A MAL Rt. évi 36 kt alumíniumot ter
mel, illetve dolgoz fel, ennek 70%-a ex
portra megy. Az importalumínium mennyi
sége 50 kt körüli, megegyezően a hazai 
teljes termelés adatával.

Pannonpower Rt.

A volt Pécsi Erőmű 4 szenes blokkját 30 
milliárd forintos teljes költséggel átalakít
ják. Három gáztüzelésre tér át, a negyedik 
pedig biomasszára. Ez lenne az EU-ban a 
legnagyobb ilyen erőművi blokk, 50 MW- 
os termelésével.

Megújuló energiaforrások

Az EU-ban a megújuló energiaforrások 
részaránya az energiafelhasználásban 
2010-re a jelenlegi 6-ról 12%-ra kell, hogy 
növekedjék. Ez Magyarország számára 
3,6-ról 7,2%-ra való növelésre „enyhült” a 
csatlakozási megállapodás szerint. A vil- 
lamosenergia-felhasználásnál a brüsszeli 
elvárás 3,5% megújuló energiaforrásból 
származó áram 2010-re, de a hazai terv 
5%-ot irányoz elő.

2001-ben a teljes energiafogyasztás itt
hon 1 069 PJ volt, ebből 37 PJ volt a meg
újuló (P, a peta sokszorozó jele, 1015-es 
szorzót jelent). A Gazdasági Minisztérium 
tanulmánya szerint megújuló energiafor
rásként a faapríték, a száraz biomassza, a 
biodízel és a szélerőmű jöhet szóba.

K G y

Elsőként importál áramot a BorsodChem

A 2001. évi CX törvény a villamos energi
áról megteremtette annak lehetőségét, hogy 
2003. január 1-jétől Magyarországon hiva
talosan megnyíljon a szabad villamosener- 
gia-piac. Ez azt jelenti, hogy ezen időpont
tól kezdve a feljogosított fogyasztók 
szabadon megválaszthatják villamosener- 
gia-szállitó partnerüket vagy partnereiket, 
szabadon megállapodhatnak a szerződéses 
feltételekben, beleértve az eddig hatósági 
rendeletekben megszabott árakat.

A BorsodChem Rt. Magyarországon a 
legnagyobb koncentrált telephelyű villa- 
mosenergia-fogyasztó vállalat. Eves fo
gyasztása meghaladja a 820 GWh-t, mely
nek értéke több mint 8 milliárd forint. Ez a 
mennyiség a közeli években várhatóan to
vábbi 50-60%-kal fog növekedni. A 8 mil
liárd forint a társaság éves költségeinek kö
zel 10%-át jelenti. Ez támasztja alá, hogy a 
BorsodChem elemi érdeke a biztonságos 
ellátáson túlmenően a legkedvezőbb árú 
beszerzés, ami miatt folyamatosan együtt

éltek a piacnyitáshoz kapcsolódó jogsza
bályok előkészületeivel, és a piacra lépésre 
irányuló operatív előkészítő munkát már 
2002 nyarán elkezdték.

A többszakaszú előkészületi munkák 
után 2003. január 28-án a társaság megtette 
az egyik legfontosabb lépést a liberalizált 
piacra vezető úton, és aláírta a vásárlás na
gyobb részét kitevő importra az Entade 
svájci céggel a villamosenergia-szállítási 
szerződést.

Az aláírás alkalmából rendezett sajtótá
jékoztatón megtudtuk, hogy a villamos 
energia beszerzési ára kisebb, mint az ár
emelés előtti energiaár, később kiszivárog
tatott hír (Népszabadság 2003. január 30.) 
szerint a BorsodChem 11%-kal olcsóbban 
jut villamos energiához, mintha azt belföldi 
piacról szerezné be. Az aláírt szerződéssel 
megvalósuló konstrukciónak még az is elő
nye, hogy a vásárlás EU-paritású, melynek 
fizetési feltételei jobbak, mint a közüzemi 
szerződésekéi voltak. Sz. G.

Greenpeace -  ÉMV Észak-magyarországi Vegyiművek Kft.
(A történet számokban és tényekben)

2002. j ú n iu s  20. d é le lő tt: Húsz Greenpeace 
aktivista tiltakozik a sajóbábonyi gyártelep 
bejárata előtt. Követelik a 90 napon belüli 
bezárást, mivel a brit exeteri egyetem kuta
tólaboratóriumának mérései alapján a 2002 
februárjában a Bábony-patakból vett víz- és 
iszapmintákban nehézfémeket, PVC-lágyí- 
tókat, kátránykomponenseket, mosószer
gyártási alapanyagokat és poliklórozott 
bifenileket találtak, és ezért az ÉMV-t tet
ték felelőssé. Az ÉMV levelet írt a Green- 
peace-nek, hogy ilyen anyagokat nem 
gyárt, nem vásárolt és ezek nem hozhatók 
összefüggésbe a gyár tevékenységével. Kö
zös mintavételt javasoltak.

2002. jú n iu s -n o v e m b e r :  a területileg il
letékes KÖFE 12 alkalommal vett mintákat 
a Bábony patakból és 80 komponensre 
vizsgálták azokat. Határérték feletti szeny- 
nyezőanyag-kibocsátást nem mértek.

2 0 0 2 . s z e p te m b e r :  az ÉMV keresetet 
nyújt be a Greeanpeace Nemzetközi Kör
nyezetvédő Szervezet Budapesti Irodája el
len a jó hírnév megsértésének megállapítá
sa iránt a Pesti Központi Kerületi 
Bírósághoz. Ennek lefolytatása nem egy
szerű, mert a Greenpeace Magyarországon 
nincs bejegyezve.

2002 . n o v em b e r  7: újabb tiltakozó ak
ció az ÉMV előtt. Hivatkoznak egy 2002. 
szeptemberi mintavételre, melynél a 
Bábony-patakból négy mintát vettek és

azokat a VITUK1 Rt. vizsgálta. Az eredmé
nyek szerint az ÉMV által gyártott butilát, 
EPTC és acetoklór hatóanyagok koncentrá
ciója kisebb, mint 0,001 (j.g/1, tehát messze 
az ivóvízre vonatkozó határérték alatti (ez 
tulajdonképpen a kimutatási határ). Ter- 
butrint és prometrint ugyan 1,2-3,25 pg/1 
koncentrációkban találtak, de ezeket az 
ÉMV nem gyártotta, nem használta, csak az 
ÉMV állami vállalat 1960-80 között. 
A környezetvédelmi hatóság azonosította 
az anyagok forrását az ÉMV Kft. területétől 
2-2,5 km-re. A VITUKI talált még szénhid
rogéneket, kisebb mint 20 (tg/1 mennyiség
ben, tehát az ivóvízre vonatkozó határérték 
alatt. Egy embernek 250 m3 patakvizet kel
lene egyszerre meginnia, hogy az LD50 
alapján 50%-os valószínűséggel elhaláloz- 
zék. Ezzel szemben az akció során a Green
peace azt állította, hogy a patakvíz fogyasz
tása azonnali halált okoz.

Alapítása, 1997 óta a z  É M V  K ft. n a 
g y o b b  v o lu m e n ű  k ö rn y eze ti k ia d á sa i:

-  a felszámolt ÉMV-től átvett 300 t ve
szélyes hulladék ártalmatlanítása,

-  a gyártási anyalúgok szervesanyag- 
mentesítésére szolgáló berendezés lé
tesítése,

-  a véggázkezelő rendszerek felújítása,
-  földgáztüzelésre való áttérés a nehéz 

fűtőolaj helyett. Ez évi 450 t kén
dioxiddal kevesebb kibocsátást jelent,
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-  klórüzemi véggázkezelő rendszer épí
tése.

Fontos megjegyezni, hogy az ÉMV 
Kft. által gyártott hatóanyagok legnagyobb 
része az EU-ba és az USA-ba kerül, mind

össze 7-8% a hazai felhasználás. Az USA- 
ban a termőterületek 26%-át kezelik ace- 
toklórral és ugyanennyit diuronnal (persze 
mindig csak az adott növénnyel, a takar
mánnyal, illetve a gyapottal bevetett terü

let százalékáról van szó). Tehát szó sincs 
arról, hogy ezeket az ÉMV által gyártott 
hatóanyagokat külföldön már betiltották 
volna, ahogyan azt a Greenpeace állította.

K.Gy.

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) 
2003. évi pályázatai
A GKM 2003. február 14-én négy csomag
ban összesen 23 pályázati kiírást tett közzé 
a kiemelt célok megvalósítását szolgáló 
vissza nem térítendő támogatások és/vagy 
kamattámogatás elnyerésére. Ennek egyes 
-  szakterületünket vélhetően leginkább 
érintő -  elemeit az alábbiakban soroljuk fel.

S M A R T  H u n g a ry  B e ru h á zá s-ö sz tö n zé s i  
P ro g ra m

-  Versenyképes beruházások támogatá
sa (a beruházási költség 20%-ánál és 
100 M Ft-nál nem nagyobb támogatá
si összeg)

-  Korszerű menedzsmentrendszerek 
létrehozása (vállalatirányítási rend
szerek bevezetésének és tanúsíttatásá
nak támogatására, a támogatás mérté
ke max. 50%, ill. a vállalkozás 
létszámától függően 0,8-1,6 M Ft)

S zé c h e n y i V á lla lko zá sfe jle s z té s i P ro g 
ram

-  Mikro- és kisvállalkozások moderni
zációja és technológiafejlesztése (új 
gépek beszerzésének támogatására, 
mértéke a beruházási költségek 
30%-a, de max. 10 M Ft)

-  Korszerű vállalatirányítási rendszerek 
támogatása kis- és középvállalkozások 
részére (a vezetői információs rendszer 
bevezetésének támogatására, mértéke 
a költségek 40%-a, de max. 5 M Ft)

-  Mikro- és kisvállalkozások piaci ver
senyképességét javító üzleti tanács
adói szolgáltatások támogatása (a ta
nácsadói óradíj max. 50%-a, de max. 
15 E Ft/h és 750 E Ft)

-  Mikro-, kis- és középvállalkozások 
beszállítói tevékenységét javító támo
gatás (termelő beruházáshoz, számí
tástechnikai fejlesztéshez, a támogatás 
mértéke max. 50%, és max. 10 M Ft)

-M ikro -, kis- és középvállalkozások 
közötti hálózatépítés támogatása 
(min. 5 vállalkozás esetén, a támoga
tás mértéke a költségek max. 40%-a, 
és a hálózati tagok számától függően 
max. 8-12 M Ft)

-Támogatás mikro-, kis- és középvál
lalkozásoknak minőségirányítási 
rendszer bevezetéséhez és tanúsíttatá
sához (max. 50% és a vállalkozás lét
számától függően max. 0,6-1,2 M Ft)

-  Mikro- és kisvállalkozások interneten 
való megjelenésének támogatása

(a költségek 40%-a, és max. 0,3 M Ft)
-M ikro-, kis- és középvállalkozások 

fejlesztéseit segítő kamattámogatás 
(mértéke a jegybanki alapkamat 
40-70%-a, legfeljebb 5 éven át)

N e m z e t i  E n e r g ia ta k a r é k o s s á g i  P r o g 
ram

-  Lakossági energiamegtakarítás támo
gatása (egy lakás esetén max. 30% és, 
500 E Ft)

-  Megújuló energiaforrások felhaszná
lásának bővítése (egy lakás esetén 
max. 30% és 500 E Ft)

-  Tőkeszegény kis- és középvállalkozá
sok K+F jellegű energiatakarékossági 
fejlesztéseinek támogatása, energia-

BMEU Konferencia
(Budapest, 2003. február 22-23.)

A  Műegyetemen megrendezett BMEU 
Konferencia a közeledő EU-csatlakozással 
kapcsolatos oktatási és egyéb egyetemi te
endők áttekintését tűzte ki céljául. A 250 
regisztrált résztvevő között az egyetem 
polgárain kívül más felsőoktatási intézmé
nyek és ipari vállalatok képviselői is jelen 
voltak. A konferenciát D e tr e k ő i  Á k o s , a 
BME rektorának köszöntője, valamint M a 
g y a r  B á l in t  oktatási miniszter bevezető 
előadása nyitotta meg. Többek között meg
tudhattuk, hogy idén a minisztérium nem 
emeli a felsőoktatás támogatására szánt 
összeget.

A másfél napos program három szekció
ból állt. Az első, „Kétszintű képzés a mű
szaki felsőoktatásban” címmel áttekintette 
a társadalom igényeit a magyar mérnökök
kel szemben, az európai trendeket és az Eu
rópában már működő kétciklusú képzésre 
történő átállás lehetőségeit, nehézségeit. 
Szó volt ezenkívül J o b b á g y  Á k o s  oktatási 
igazgató előadásában a Bolognai Nyilatko
zattól függetlenül is szükséges változtatá
sokról, valamint a felnőttoktatás távlatairól.

A második szekció a „XXI. század 
egyeteme” címet viselte. M a n g  B é la  he-

felhasználás mérséklés (elnyerhető a 
beruházási költség max. 30%-a és 
max. 30 M Ft)

A negyedik csomag az önkormányzati 
közúthálózat építésének első féléves támo
gatására szolgál.

A pályázatok letölthetők a www.gkm.hu 
honlapról. A pályázókat regisztrációs költ
ség nem terheli. A támogatási keret kimerü
lése esetén a GKM a pályázatok beadását 
felfüggeszti, és hirdetményt tesz közzé. 
A GKM-en belül a beruházásösztönzésre 
(Smart Hungary) csaknem 5 Mrd Ft-ot, a 
Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Program
ra 8 Mrd Ft-ot, a Nemzeti Energiatakaré
kossági Programra 3 Mrd Ft-ot és a helyi 
közúthálózat fejlesztésére 300 M Ft-ot ad
nak, és ehhez jön az elmaradott megyéknek 
szánt 5 Mrd Ft.

lyettes államtitkár bevezetője után a konfe
rencián betekintést nyerhettünk egy, az Eu
rópai Unióban már használatos felsőokta
tási modellbe. K ö v e s i J á n o s  (BME GTK 
dékán) előadásában bemutatta, hogy ho
gyan választható szét az egyetemi vezetés 
akadémiai és menedzsment részre. A szek
ció részletesen foglalkozott még az egye
tem külkapcsolati rendszerének jövőképé
vel, a finanszírozási modellekkel, valamint 
G yö kér  Iré n  előadásában a színvonalas ok
tatáshoz szükséges humánpolitika kialakí
tásával.

Az utolsó napon a „Kutatás és alkotás a 
Műegyetemen” volt a téma. A kutatóegye
temek jövőjét, a műszaki PhD jelentőségét, 
a pályázati rendszereket és a támogatások 
strukturális gondjait, valamint az iparválla
latok és egyetemek közös kutatásainak 
szervezését vizsgálták az előadók.

A konferencián elhangzottakról kiad
vány készül. A részletes program megte
kinthető az interneten fhttp://www.bme. 
hu/bmeu/1. ahova hamarosan felkerülnek 
az elhangzott előadások anyagai is.

S za b ó  Z so lt

R L

Egyetemi hírek
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Syyeáületi étet
MKE-hírek

Jegyzőkönyv az MKE IB 2003. február 11-i üléséről

Jelen vannak: A n d ro s its  B eá ta , B a n a i E n d 
re, B o g n á r  J á n o s , G im e s i O ttó , H e n c s e i  
P á l, H e rm e c z  I s tv á n , H la v a y  J ó zse f ,  
J e d lo v s z k y  P á l, K a la u s  G yörgy, K á lm á n  
A la jo s, K ö r tv é ly essy  G yula, P a llo s  László , 
valamint L ip ta y  György.

Napirend előtt A n d ro s its  B eá ta  beszá
molt arról, hogy a MTESZ könyvelése he
lyett az Egyesület új, olcsóbb könyvelőt bí
zott meg. A könyvelő felhívta a figyelmet 
arra, hogy a társadalmi jutalom eddigi kifi
zetési módja a jövőben nem lehetséges az 
érvényes törvények szerint. Ez egyrészt a 
járulékbefizetések miatt költségnöveke
dést okoz, másrészt ennek elkerülésére a 
számlaadásokat kell előnyben részesíteni. 
Összességében azonban ez a megoldás 
sokkal kedvezőbb, ezért az IB a változta
tást az előterjesztésnek megfelelően jóvá
hagyta.

tüntetésekre a szakosztályoktól javaslato
kat kell kérni. Felelős: ügyvezető igazgató.

4. G a zd a sá g i h e ly ze t
B a n a i E n d re  ismertette a 2002. évi elő

zetes gazdasági eredményeket, valamint a 
2003. évi tervet. Az összeállítás alapján a 
2002. évet pozitív eredménnyel zártuk, erre 
az évre a tervezett nyereség 500 E Ft.

5. E g y e b e k
Az IB élénk vita után tudomásul vette,

hogy az MKL márciusi számában megjele
nik K á lm á n  A la jo s  írása az MKF-ről „Stag
nálás, megtorpanás vagy kibontakozás?” 
címmel.

6 3 /2 0 0 3  Az IB a Közgyűlésre három al
ternatívát tartalmazó határozati javaslat ki
dolgozását tartja fontosnak a következő IB 
ülésre az MKF-ről döntő közgyűlési hatá
rozathoz. Felelős: főtitkár.

A le g k ö ze le b b i IB  ü lé s  2 0 03 . m á rc iu s  

11-én 15 ó ra k o r  lesz.

A jegyzőkönyvet készítette: 
H e n cse i P á l

Beszámoló rendezvényekről

Tisztújító ülés a Membrántechnikai Szakosztálynál
(Budapest, 2003. január 7.)

1. A la p sza b á ly -m ó d o s ítá s
Az IB J e d lo v s zk y  P á l  írásos előterjesz

tése alapján részletesen áttekintette az alap
szabály-módosítására kidolgozott javasla
tot. Az IB fontosnak tartja a képviseleti jog 
pontos megfogalmazását: ki, milyen formá
ban képviselheti az egyesületet? Az alap
szabály-módosítására kidolgozott és az ülé
sen jóváhagyott javaslatokat jogásszal 
történt egyeztetés után egységes formában, 
az eredeti alapszabállyal összedolgozva 
kell a következő IB ülésre újra előterjeszte
ni. Felelős: J e d lo v szk y  P ál.

2. T isztú jítás
Az IB áttekintette a jelölőbizottság ja

vaslatát a tisztújításra.
60 /2 0 0 3  Fel kell kérni a Jelölő Bizott

ság elnökét további ipari jelöltek előterjesz
tésére, valamint a többszörös jelölések által 
adódó ellentmondások feloldására. Felelős: 
főtitkár.

3. A  kö zg y ű lé s  e lő kész ítése
61 /2003  Az IB a közgyűlés előadójának 

valamelyik nagyvállalat vezérigazgatóját 
javasolja felkérni. Levezető elnöknek 
N á ra y -S za b ó  G ábort, az egyesület tiszte
letbeli elnökét javasoljuk. Felelős: főtitkár.

62 /2 0 0 3  A közgyűlésen kiosztandó ki

Az MKE Membrántechnikai Szakosztály 
tisztújító ülésén a meghívóban vázolt napi
rendnek megfelelően először B é la fin é  B a kó  
K ata lin , leköszönő elnök számolt be az elő
ző négy év eseményeiről, eredményeiről, 
majd röviden vázolta a 2003. év fő célkitű
zéseit, terveit. Szó esett a hazai (korábbi 
Membrántechnikai Konferenciák Tatán, 
Műszaki Kémiai Napok Veszprémben) és 
külföldi membrános konferenciákról, köz
tük az újonnan indított PERMEA-ról, a 
Nyári Egyetemhez kapcsolódó rendszeres 
pályázati lehetőségről, a Membrántechnika 
című újság megjelenéséről, az ipari háttér 
erősödéséről (új membrángyár) stb. Ezt kö
vetően a MKE előírásainak megfelelően, a 
jelenléti ív kitöltése után került sor a tiszt
újításra.

A tisztújítás lebonyolítása két lépésben 
történhetett meg, az MKE protokollnak 
megfelelően, mivel a nagy hóesés miatt ke
vés elszánt tag mert útra kelni Budapestre 
az összejövetelre. Megtörtént, hogy aki el
indult is, vissza kellett forduljon a hóaka
dályok miatt.

A kisszámú részvétel miatt így az első 
forduló választási előírásának (tagság 
50%-a + 1 fő) nem feleltünk meg, nem volt 
szavazóképes a szakosztály. A második

forduló lebonyolítása -  az előírt 30 perc vá
rakozási idő elteltével -  már a megjelentek
kel megtörténhetett. Az ülés levezetésére 
Vatai G yula , míg a jegyzőkönyv vezetésére 
S za b ó  P é te rn é  vállalkozott.

Az előírásoknak megfelelően első lé
pésként az elnök és a vezetőség lemondott. 
A jelenlévők a vezetőségi tagok létszámát 
5 főre maximálták. Az új jelölések összesí
tése után titkos szavazással választotta meg 
a szakosztály négy évre az új vezetőséget.

A titkos szavazás egyhangú eredménye
ként:

-  az MKE Membrántechnikai Szakosz
tály elnöke: B é la fin é  B a k ó  K a ta lin ,  
Műszaki Kémiai Kutató Intézet, 
Veszprém

-  az MKE Membrántechnikai Szakosz
tály vezetőségének tagjai: B ék á ssyn é  
M o ln á r  E rika , Szent István Egyetem, 
Budapest; H o d ú r  C e c ília , Szegedi 
Egyetem, Szeged; D ió s n é  B e n e d e k  
J u d it, Magyar Víztechnika Kft., Bu
dapest; V atai G yu la , Szent István 
Egyetem, Budapest

-  az MKE Membrántechnikai Szakosz
tály titkára: S za b ó  P étern é , Veszprémi 
Egyetem, Veszprém.

S za b ó  P é te rn é
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KÉMIAI ÉS VEGYIPARI TÁRGYÚ LAPOK TARTALMÁBÓL

Műanyag és Gumi

(40. évfolyam, 1. szám, 2003. január) 
Kovács F. László: Újévi köszöntő 
Szabó Ferenc: A műanyag-felhasználás 

és a GDP változásának korrelációja
Soltész Ilona: Az építési anyagokra vo

natkozó szabályozás az EU-ban
Macskási Levente -  Deák György — 

Kiss Ferenc: Termoplasztok molekulatö
meg-eloszlásának matematikai leírása és 
maximális ömledékviszkozitásuk meghatá
rozásának kritikai elemzése

Ludmánné Bayer Edit: Épületek belső 
burkolóanyagai

Iddon, MichaelL: Korszerű extruderek: 
hideg extruderek -  hogyan tovább?

Membrántechnika

(7. évfolyam, 1. szám, 2003. február) 
Keresztényi István: Kőolaj-feldolgozás

ból származó szennyvizek aerob biológiai 
kezelésének intenzifíkálását célzó, memb- 
rán-bioreaktorral végzett laboratóriumi kí
sérletek

Hírek, tallózó
A Műszaki Kémiai Napok felhívása és 

előzetes jelentkezési lap

Jegyzőkönyv a MKE Membrántechni
kai Szakosztály tisztújító üléséről 

Pályázati felhívás
Közelgő membrános konferenciák, kur

zusok

Olaj Szappan Kozmetika

(51. évfolyam, 6. szám, 2002. november
december)

Kőris András: Az ultraszűrés során ke
letkező gélréteg ellenállásának modellezé
se olajtartalmú emulzió szétválasztásával 

Jonas, Ekaterina: Fehérítő katalizátor
ként használható polioxo-fémvegyületek 

Héthelyi B. Éva -  Galambosi Bertalan 
-  Korány Kornél—Domokos János -  Pálin
kás János: Tanulmányok az Acorus cala
mus L. keserűértékének és kémiai értéké
nek meghatározására

Lakner Zoltán -  Hajdú Istvánná: A nö
vényolaj- és háztartás-vegyipari termékek 
piacának új vonásai, 2. rész: Az átalakuló 
élelmiszer-kereskedelem

Hu Xianguo: Olaj-víz emulzió-szétvá
lasztás környezetvédelmi céllal (Ph.D érte
kezés tézisei)

Gyöngyösi Anna: Az újraéledő szap
pangyártásról

Korróziós Figyelő < $ s 0

(43. évfolyam, 1 szám, 2003.)
Krivián Lajos: A korrózió elméletének 

hibás részei
Rusu, Ioana -  Atyim Pál -  Grünwald 

Ernő -  Várhelyi Csaba -  Várhelyi Csaba 
jr.: Furfurol és furfuril-alkohol hatásme
chanizmusa fémbevonatok galvanikus le
választására III. Furfurol és furfuril-alkohol 
lúgos elektrolitokban

Horvátth Márton -  Zanathy Valéria: 
Miért lyukadnak ki túl korán a vízvezeté
kek?

Lukács Zoltán jr.: Észrevételek Szabó 
Sándor -  Bakos István: A fémkorrózió és a 
kémiai egyensúly c. cikkéhez [Korróziós 
Figyelő 42 146-152 (2002)]

Pallósi József -  Szabó Mária: Felület
analitikai módszerek a fémiparban

Plast-lnform

A Műanyagipari Mérnökök Egyesületének 
honlapján (www.spe.hul a Plast-lnform új
ságban olvashatók a műanyagipar hírei, pá
lyázatok, cégbemutató riportok, rendezvé
nyek és szakcikkek.

S.E.

A Magyar Kémikusok Lapját támogató vállalatok és intézmények
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Tudásból, tapasztalatból táplálkozó erő

Magyarország és a közép-európai térség egyik vezető gyógy
szerkutató, -termelő és -értékesítő vállalata folyamatosan 
várja megmérettetésre vágyó, középfokú angolnyelv-tudás- 
sal rendelkező

VEGYÉSZ, VEGYÉSZMÉRNÖK

végzettségű munkatársak jelentkezését a termelés, a kutatás, 
a minőségbiztosítás és a technológiai fejlesztés területeire.

Magas színvonalú szakmai munkájáért cserébe az EGIS 
Gyógyszergyár Rt. versenyképes jövedelmet, kimagasló 
színvonalú szociális ellátó rendszert és folyamatos szakmai 
továbbképzési lehetőséget nyújt.

A felvételt nyert pályázók számára biztonságot jelent a 
széles körű, mindenre kiterjedő szociális juttatások rendsze
re. Szabadidejük tartalmas eltöltését szolgálják üdülőink, 
vitorlásaink, sporthajóink, sportpályáink, edzőtermeink, 
könyvtáraink.

Csatlakozzon egy dinamikusan fejlődő nemzetközi céghez!

Ha könnyen veszi az akadályokat és Ön is részese szeretne 
lenni a sikereinknek kérjük, ne késlekedjen, és juttassa el 
szakmai önéletrajzát az alábbi címre:

EGIS Gyógyszergyár Rt.,
személyzeti és oktatási osztály
1106 Budapest, Keresztúri út 30-38. 
fax: 06-1-265-5807, e-mail: hr2@egis.hu



A LABORPARTNER

Asztali GC/MS(n) és HPLC/MS berendezések

Polaris Q

Trace DSQ ioncsapdás GC/MSJ

Tempus GC/MS
Nagysebességű TOF Surveyor MSQ 

kvadrupól HPLC/MS

LABOREXPORT Kft. 1113 Budapest, Ibrahim u. 8 , Tel.: 209-6424, 209-6425, Fax: 209-6426 
Levélcím: 1507 Budapest, Pf. 165, E-mail: sales@ laborexport.hu; www.laborexport.hu
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ZEMPLÉN GÉZA

V1SOCOLOR 
ALFA tesztkészletek

VISOCOLOR 
ECO tesztkészletek

VISOCOLOR
tesztkészletek

VISOCOLOR 
HE tesztkészletek

A VISOCOLOR gyorsteszt termékcsalád igen kedvező árfekvésű, egyszerűen kezelhető, külön 
szakértelmet és gyakorlatot nem igénylő mérőkészleteket tartalmaz vízanalitikai és más univerzális 
alkalmazásokra. Használatuk gyors és igen megbízható eredményeket szolgáltat. A mérési 
módszerek többsége azonos a DIN/ISO módszerekkel. A VISOCOLOR termékcsalád az “ALFA”, az 
“ECO”, a “hagyományos VISOCOLOR” és a “VISOCOLOR-HE” (nagy érzékenységű) típus
sorozatokkal teljes választékot kínál a hobbi-, oktatási-, illetve tájékozódó mérésektől kezdve a 
professzionális üzemviteli ellenőrző mérésekig bezárólag. A mérés néhány perc alatt elvégezhető a 
felhasználásra kész összeállítással. Különféle, több paraméterre összeállított “kofferset” kivitelek is 
rendelhetők. Lehetőség van a műszeres kiértékelésre is, akár nyomtatva, vagy PC-re történő 
adattárolással. A meghatározandó komponens szerinti választék bőséges: ammónium, anionos 
detergens, cianid, cink, DEHA (dietil-hidroxilamin), foszfát, hidrazin, kalcium, kálium, karbonát 
keménység, klór, klorid, kationos detergens, kovasav (S i02), kromát, lúgosság, mangán, nikkel, nitrát, 
nitrit, oldottoxigén, oxigénfogyasztás, összes keménység, pH, réz, savasság , szénsav, szilícium, 
szulfát, szulfid, szu lfit, uszoda (pH + klór), vas. Többségük ma már budapesti raktárról kapható. A 
méréstartományok a 0,002 mg/l-től (VISOCOLOR HE) egészen a 100 mg/l-ig terjednek (típusfüggő).
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Gyógyszerfejlesztés: a kémia kihívása* *

HERMECZ ISTVÁN** 
SÁNTÁNÉ CSUTOR ANDREA** 

GÖNCZI CSABA** 
VÁRKONYINÉ SCHLOVICSKÓ ERIKA** 
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SIMON ATTILA** 
HAVASI GÁBOR**

A kémiai fejlesztés helye 
a gyógyszer-innováció folyamatában

Egy gyógyszer terápiába történő bevezetéséhez szükséges 
tevékenységeket két nagy csoportba osztják, a korai és ké
sői fejlesztés szakaszára, (/. táblázat) [1]. A korai fejlesz
tési szakasz kulcselemei a biológiai célpont kiválasztása, a

1. táblázat
A gyógyszerfelfedezés és -fejlesztés kulcselem ei

KORAI FEJLESZTÉSI SZAKASZ 
(felfedező aktivitás)

Biológiai célpont kiválasztása 
Biológiai célpont meghatározása 
Biológiai célpont validálása 

Vezérmolekula kiválasztása 
Vezérmolekula meghatározása 
Vezérmolekula szerkezetének optimálása 

KÉSŐI FEJLESZTÉSI SZAKASZ 
(fejlesztési aktivitás)

Preklinikai fejlesztés 
Kémiai fejlesztés 
Formulációs fejlesztés 
Analitikai fejlesztés 
Általános farmakológiai vizsgálatok 
Toxikológiai vizsgálatok 
Metabolizmus és farmakokinetikai vizsgálatok 

Klinikai fejlesztés
Klinikai Fázis I vizsgálatok 
Klinikai Fázis II vizsgálatok

_________Klinikai Fázis III vizsgálatok___________________

* A Bruckner-termi előadások keretében 2002. március 22-én elhangzott előadás 
szerkesztett változata

** A Sanofi-Synthélabo csoporthoz tartozó Chinoin Rt., Budapest

kiválasztott biológiai célpont validálása, azaz annak bizo
nyítása, hogy a kiválasztott biológiai célpont egy adott 
megbetegedésben valóban fontos szerepet játszik, a vezér
molekula vagy vezérmolekulák szerkezetének kiválasztása 
és végül a szerkezet optimálása abból a célból, hogy 
gyógyszerfejlesztésre alkalmas gyógyszerjelöltet válasz- 
szunk ki. A késői fejlesztés két nagy területe a preklinikai 
fejlesztés és a klinikai vizsgálatok. A preklinikai fejlesztés 
meghatározó elemei a kém iai fejlesztés, a formulációs fej
lesztés, az ezek során alkalmazott analitikai vizsgálatok, az 
általános farmakológiai, a toxikológiai vizsgálatok, továb
bá az élő szervezetben várható felszívódási, eloszlási fo
lyamatok, metabolitikus átalakulások és a szervezetből 
történő kiürüléssel kapcsolatos vizsgálatok. A gyógyszer
jelölt a klinikai fázis I, II és III vizsgálatok után akkor ke
rülhet a gyógyászatban bevezetésre, ha az elvégzett vizs
gálatok összessége meggyőzően bizonyítja terápiás 
hatékonyságát és relatív ártalmatlanságát. Emellett napja
inkban a gyógyszer-engedélyeztetési hatóságok egyre in
kább megkövetelik a farmakoökonómiai elemzést is, 
melyben bizonyítani kell, hogy a gyógyszerjelölt költség
takarékosabb, legalább azonos hatékonyság mellett más 
alternatív terápiával összevetve.

Jelen közleményünk, amely egyben kapcsolódik e fo
lyóirat korábbi számaiban a gyógyszerkutatás és gyógy-

2. táblázat
A kém iai fejlesztés m eghatározó elem ei

Eljáráskutatás (process research) 
Sókiválasztás (salt selection)
Polimorfia vizsgálata, kristályosítás 
Intermedierek élettani hatásának vizsgálata 
Reakciók kockázatelemzése 
Eljárásfejlesztés (process development) 
Kilogrammléptékű méretnövelés (scale-up)
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szerfejlesztés egyes területeivel foglalkozókhoz [2-5], a 2. 
táblázatban feltüntetett kémiai fejlesztés egyes meghatá
rozó elemeit tárgyalja példákon keresztül.

A kémikus feladata a felfedező 
és fejlesztési szakaszban

A gyógyszerkém ikus feladata a korai fejlesztési vagy felfe
dező szakaszban a biológiai szűrővizsgálatokon fennakadt 
je lzőm o leku lák  szerkezetének olyan előnyös átalakítása 
gyógyszerkémiai megfontolások alapján, hogy az a vezér- 
molekulá(ko)n át minél hatékonyabb, szelektívebb, a lehe
tő legkevesebb mellékhatással rendelkező gyógyszerjelölt 
molekula kiválasztásához vezessen, amely az élő szerve
zetben megfelelő mennyiségben jut el a hatás helyére. 
A sikerhez alapvető a kémikus gyógyszerkémiai ismerete 
(a vegyület szervezetbeli sorsát meghatározó történések 
tudatos irányítása). Rendszerint a korai fejlesztési szakasz 
lezárásakor, a gyógy szelj elölt kiválasztásakor sor kerül az 
első szabadalmi bejelentés(ek)re is.

Az eljáráskémikus feladata a következő fejlesztési sza
kaszban a kiválasztott molekula méretnövelhető, környe
zetbarát szintézisének kidolgozása, amely lehetőleg kevés
sé toxikus intermediereken keresztül, kereskedelmi 
forgalomban elérhető kiindulási anyagokból valósul meg 
és kilogrammléptékű megvalósítása nem ütközik nehézsé
gekbe. E tevékenység igen kritikus, mert ameddig elegen
dő mennyiségű és megfelelő minőségű (minimum 98%-os 
tisztaságú) gyógyszerhatóanyag nem áll rendelkezésre, a 
további preklinikai vizsgálatok (különösen a toxikológiai 
és formulálási tevékenységek) nem indulhatnak el. Rend
szerint a „szabadalmi óra” elindult, amely meghatározza a 
forgalombahozatal utáni exkluzív, periódust, amíg a kifej
lesztőnek kizárólagos joga van az adott hatóanyagú készít
ményt forgalomba hozni. Hosszabb fejlesztési idő ezt az 
időtartamot csökkenti. Emellett még az innovatív gyógy
szerek esetében is ma már néhány hónapra csökkent az az 
1980-as években még néhány évet kitevő időtartam, ami
korra a konkurens gyógyszerfejlesztő cégek megjelennek a 
saját hasonló tulajdonságú készítményeikkel.

A fentiek miatt, a késői fejlesztési szakaszban dolgozó 
kutatók magukon érzik a vezetés mindennapi sürgető fi
gyelmét. Annak érdekében, hogy a kémiai fejlesztési sza
kaszban tevékenykedő kémikus a fenti kihívásoknak meg 
tudjon felelni, magas szintű kémiai, elsősorban szerves és 
elméleti kémiai, valamint analitikai kémiai tudással és 
stressztűrő képességgel kell rendelkeznie.

A fejlesztés szakaszában a menedzsment alapvető elvá
rása nem a „legjobb” eljárás kidolgozása, hanem az első 
„biztonságosan” méretnövelhető eljárás megvalósítása 
azért, hogy a gyógyszerjelölt mielőbb klinikai vizsgálatok
ra kerülhessen, ahol a klinikai fázis II. vizsgálatok során 
pontosabb becslés adható a gyógyszeijelölt várható terápi
ás értékére. Kedvezőtlen összkép a projekt leállítását ered
ményezi.

Eljáráskutatás

A kémiai fejlesztés első lépése az eljáráskutatás. Ennek 
célja méretnövelésre alkalmas reakcióút(ak) mielőbbi fel
derítése és kidolgozása, kereskedelmi forgalomban kapha
tó anyagokból racionális módon, minél kevesebb lépésben 
azért, hogy a kiválasztott eljárás optimalizálása után a mé
retnövelés rövid időn belül szolgáltassa a fejlesztésre kivá
lasztott gyógyszeijelölt kg-os mennyiségét.

Az 1. és 2. ábrák a szelektív V2 antagonista SR121463 
vegyület kulcs-intermedieije, a 6 szulfonsav-klorid előállí
tására a felfedező szakaszban alkalmazott és a méretnöve
lésre kidolgozott eljárásokat mutatják be [6,7].

1. ábra. Az SR121463 szelektív vazopresszin-2 receptor gátló 
vegyület 6 kulcsintermedier előállítására alkalmazott 

alapeljárás

2. ábra. A 6 kulcsintermedier méretnövelésére kidolgozott 
eljárás

Az alapeljárásban a 6 monoamidot 5 lépésben állították 
elő, jelenleg csak finomvegyszerként kapható 1 3-metoxi- 
4-nitro-benzoesavból kiindulva 44%-os összhozammal. 
Az eljárás kritikus eleme a szulfonsav-klorid funkciós cso
port kialakítása, a nitrocsoport redukciójával kapott 
aminocsoportból, diazóniumsón keresztül cseppfolyós 
kén-dioxiddal -25 °C-on 24 órás reakcióban (1. ábra).
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A méretnövelésre alkalmazott eljárásunk (2. ábra) Shah 
[8] módszerét módosítja a szulfonsavcsoport kialakításá
nál a kereskedelemben kg-os mennyiségben is beszerezhe
tő 7 3-hidroxi-benzoesavból kiindulva. Shah 3%-os óleu- 
mot alkalmaz, melyet sikerült koncentrált kénsavval 
felváltanunk. A regioszelektív szulfonálás és O-metilezés 
megoldása után az eljárás a 10 disav-klorid karbonsav-klo- 
rid és szulfonsav-klorid csoportjai közötti reaktivitás kü
lönbséget kamatoztatja. A reakciót-5  °C és -10 °C között 
vezetve csak a reaktívabb karbonsav-klorid funkció reagált 
a kívánt 6 monoamidot szolgáltatva. E hőmérséklet felett 
már a szulfonsav-klorid egység is reagál a l l  diamid kép
ződése közben. A kidolgozott új út összhozama 55%.

A 3. ábra egy szelektív foszfodiészteráz IV enzimgátló 
optikailag aktív intermedieijének ( 12) előállítására kidol
gozott alapeljárást és a méretnövelésre kidolgozott sztereo- 
szelektív változatát hasonlítja össze. A megvalósított 
enantioszelektív szintézis Nachtsheim és Frahm által cis-
2-aril-ciklohexilaminok (-)-a-metil-benzilamint alkalmazó 
sztereoszelektív eljárásán alapul [9]. Az enantioszelektív 
eljárás elkerüli az időigényes rezolválást és kromatográfi
ás tisztítást, továbbá azonos kiindulási anyagból három
szoros nyeredékkel szolgáltatja a szintézis 12 kulcs-inter- 
medierjét. így jelentős időmegtakarítást tudtunk elérni.

3. ábra. Egy szelektív PDE4 enzimgátló 12 kulcsintermedier 
alapeljárása és sztereoszelektív szintézise

Az in vitro biológiai vizsgálatok előtérbe kerülése lehe
tővé tette a biológiai szűrővizsgálatok miniatürizálását és 
automatizálását, ezáltal akár több ezer vegyület napi vizs
gálatát. A növekvő vegyületigényt a kémiai gyorsszintézis 
módszerek (kombinatorikus kémia [10, 11], automatizált 
párhuzamos szintézisek [12, 13]) igyekeznek kielégíteni. 
E változások eredménye, hogy a fejlesztésre kerülő vegyü- 
letek molekulasúlya és hidrofób tulajdonságuk növekedett, 
míg vízoldékonyságuk csökkent az utóbbi 10-15 évben a 
’60-as ’70-es évek gyógyszerjelöltjeivel összehasonlítva 
[14].

A csökkent vízoldékonyságot a fejlesztők sóképzéssel 
igyekeznek ellensúlyozni [15]. A kiválasztásnál fontos 
szempont a megnövekedett vízoldékonyság mellett az, 
hogy a fejlesztésre kiválasztott só atoxikus legyen, hosz- 
szabb időn keresztül kellő stabilitással rendelkezzék és po
limorfiaképzésre ne legyen hajlamos. A fejlesztés során ál
talában 5-10 só tulajdonságainak vizsgálata után döntenek, 
hogy melyiket válasszák ki. Gyakorlatunkban olyan eset is 
előfordult, amikor több mint 15 só előállítása és vizsgálata 
után találtuk meg a megfelelő tulajdonságút.

Pollmorfiavizsgálat, kristályosítás

A gyógyszertörzskönyvező hatóságok napjainkban elvár
ják, hogy a gyógyszerjelölt fejlesztésre választott formája 
egységesen polimorf [16], és a kristályosítás folyamata 
kellően jellemezett és szabályozott legyen [17]. A külön
böző polimorfok (lásd, pl. a szén grafit, gyémánt vagy 
fullerén módosulatait) fizikai tulajdonsága, különösen ol
dódási kinetikájuk eltérő. A stabilabb módosulatok lassab
ban oldódnak, az instabilak állás során vagy a formázás 
körülményei között a stabilabb módosulattá alakulhatnak, 
amely felhasználhatóságukat korlátozza.

Egy-egy hatóanyagnál számos módszerrel, például ol
dószerekből és oldószerelegyekből történő kristályosítási 
kísérletekkel törekszünk a polimorfia-hajlam felderítésére. 
Ezt számos tényező, például a hatóanyag-szennyezés pro
filja, és a kristályosítási hőmérséklet is befolyásolhatja.

Fejlesztési munkánk során egyik hatóanyagnál 7 poli
morfmódosulatot és 3 pszeudopolimorfot (eltérő oldószert 
tartalmazó szolvát-, vagy hidrátmódosulat) azonosítottunk 
[18]. Vizsgálataink a reprodukálható előállíthatóságuk 
mellett kiterjedtek a polimorfmódosulatok egymáshoz vi
szonyított relatív stabilitásának megállapítására, és egy
másba történő átalakíthatóságuk körülményeinek tisztázá
sára is.

A polimorfok jellemzésére többféle vizsgálati módszert 
kell alkalmazni, mert egyetlen vizsgálati eljárás félreveze
tő eredményt adhat. A legáltalánosabb módszerek: az olva
dási folyamat mikroszkópos jellemzése, a termoanalitikai 
eljárások közül a TG és DSC, valamint a morfológia mik
roszkópos vizsgálata. Bizonyító erejű a pordiffrakciós 
röntgenvizsgálat, és szerencsés esetben az egykristály- 
röntgendiffrakció. Felhasználjuk még az IR és Rámán 
spektroszkópiát, továbbá a szilárd fázisú NMR-t.

Sókiválasztás
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4. ábra. Egy gyógyszerjelölt III-as jelű polimorfjának 
DSC görbéje és porröntgen-diffrakció ábrája (fekete görbe) 

egybevetve az egykristály-röntgendiffrakciós módszerrel 
meghatározott szerkezetből számolttal (piros vonal)

Példaként a fent említett eset három polimorfmódosula
tának (önkényesen I-es, Il-es és III-as formának jelölt po
limorfok) vizsgálatát mutatjuk be.

A III-as polimorfmódosulat DSC görbéje két endoterm 
csúcsot tartalmaz (4. ábra). Azt kellett tisztáznunk, hogy a 
minta ennek megfelelően két polimorfmódosulat elegye-e, 
amelyek 211 °C, illetve 230 °C-on olvadnak, vagy egy 
egységes forma, amely 211 °C-on olvadás után egy másik, 
230 °C-on olvadó módosulattá rendeződik át. Ez esetben 
szerencsénk volt, mert a kristályosítás során röntgendiff
rakciós méréshez elegendő nagyságú egykristályt is kap
tunk, amelynek szerkezetmeghatározása sikeres volt. 
A mintáról felvett pordiffrakciós röntgenfelvétel csúcsin
tenzitásai tökéletesen egybeestek az egykristályfelvételből 
számolttal (5. ábra), így bizonyíthattuk, hogy a III-as for
ma tiszta, egységes polimorf.

Az I-es és Il-es módosulatnál, az általában nagyon in- 
formativ DSC mérés teljesen azonos görbét adott egy 
230 °C körüli egyetlen endotermcsúccsal. Amikor azon
ban a pordiffrakciós röntgenvizsgálatot is elvégeztük, az 
eltérő röntgendiffrakciós képek meggyőzően bizonyitot-

5. ábra. Egy gyógyszerjelölt I-es és Il-es polimorfjainak DSC és 
porröntgen-diffrakciós felvételei

mkl

ták, hogy itt két eltérő polimorffal állunk szemben (5. áb
ra). További vizsgálatokkal igazoltuk, hogy az I-es poli
morf kb. 160 °C körül olvadás nélkül alakul át Il-es poli
morfformába. Ha az I-es formát szuszpenzióban 200 °C-ra 
melegítettük, majd szobahőmérsékletre lehűtve vizsgáltuk, 
akkor már a Il-es formára jellemző IR színképet kaptuk 
meg.

Intermedierek élettani hatásának vizsgálata

Már az eljáráskutatás során törekszünk arra, hogy az alkal
mazott intermedierek élettani hatásáról, például valamely 
intermedier genotoxikus tulajdonságáról adatokkal rendel
kezzünk irodalmi forrásokból, illetve saját vizsgálataink
ból, mert így az alkalmazandó egyéni védőeszközöket 
pontosabban meg tudjuk határozni. Emellett vizsgálatokat 
végzünk az esetleges bőrirritatív és nyálkahártya-izgató 
hatásuk megállapítására. Az intermediereket inhalációs és 
dermatológiai tulajdonságok alapján öt osztályba soroljuk 
(11-5 és D l-5). A nagyobb szám nagyobb kockázatra utal, 
amely szigorúbb egyéni és környezeti védelmet von maga 
után. Az ismeretlen élettani tulajdonságú intermedier 13, 
D3 kategóriába kerül. Ez a kód O esetleg R betűvel egészül 
ki, ha szemirritációval kell számolni, illetve ha kismamák 
nem dolgozhatnak a vegyülettel.

Reakciók kockázatelemzése

Az eljárás néhány mólos méretű méretnövelését megelőzi 
a reakció kockázatelemzése, amely két nagyobb egységre 
tagozódik. A korábbi tapasztalatok és irodalmi ismeretek 
összegyűjtése után készült írásos értékelést az eljárást ki
dolgozó, a méretnövelés elvégzéséért felelős kémikusok, a 
biztonságtechnika, a környezetvédelem és a menedzsment 
képviselői sokoldalúan megvitatják, és mérlegelik a méret
növelés során fellépő kockázatot, illetve javaslatot fogal
maznak meg a nemzetközi ajánlások és várható további 
szigorítások tükrében.

A méretnövelés elvégzéséhez szükséges további infor
mációkat szolgáltatnak a felhasznált intermedierek, rea
gensek termikus stabilitásának [19] és a reakciók hő
színezetének adiabatikus körülmények között elvégzett 
vizsgálatai.

Az egyes reakciókat jellegük alapján 3 zónára osztjuk 
fel a reakciók paraméterei és azok változtatása függvényé
ben (6. ábra). A Z1 zóna stabilis zóna, amelyen belül a 
reakció biztonságosan kézben tartható, a Z2 metastabilis 
zóna, amelyből kellő beavatkozással a reakció a biztonsá
gos Z1 zónába még visszavezethető. A beavatkozás elmu
lasztása azonban a reakció ellenőrizhetetlen megfutásához 
(run-away zóna) vezet, amely kedvezőtlen esetben súlyos 
ipari katasztrófát okozhat. A „run-away” zónában exoterm 
bomlási reakciók indulnak be, amelyek jelentős, nagy se
bességű hőmérséklet- és nyomásnövekedést eredményez
nek.

Az adiabatikus körülmények között végzett vizsgálatok 
alapján az egyes reakciókat 7 osztályba soroljuk (7. ábra). 
Magasabb osztály veszélyesebb reakciót jelent. Az 1. osz-
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Reakció zónák felosztása

Z1 stabilis zóna (1. zóna)
Z2 mestabilis zóna (2. zóna) 
Z3 „run-away” zóna (3. zóna)

A bevatkozással Z1 zónába visszatéríthető 
B beavatkozás nélkül Z3 zónába lép át, 
ahol:
• Exoterm bomlási reakciók beindulása
• Nagy sebességű hőmérséklet- és 

nyomásnövekedés
• Nincs mód beavatkozásra

6. ábra. Reakciózónák felosztása

tályba sorolt reakciónál a maximálisan felszabaduló hő
mennyiség nem teszi lehetővé azt, hogy a reakció az eljá
rás hőmérsékletére melegedjen. Ilyen esetben a reakcióele- 
gyet fűteni kell, hogy az optimális hőmérsékleten vezessük 
a reakciót. Fűtés kimaradása esetén a reakció lelassul vagy 
leáll. A 2. osztályba sorolt reakcióban a felszabaduló hő
mennyiség a reakcióelegy hőmérsékletét az optimális re
akció-hőmérséklet fölé emelné külső hűtés hiányában. 
A külső hűtés esetleges kimaradása sem jelent azonban je
lentős kockázatot, mert a felszabaduló hőmennyiség nem 
képes az alkalmazott oldószert forrásba hozni. A követke
ző osztályba sorolt reakciónál az oldószer forráspontja a 
„run-away” zóna kezdeti hőmérséklete felett van, de kellő 
mennyiségű oldószer jelenlétében külső hűtés kimaradása 
esetén sem történik nem várt esemény, mert a reakcióban 
felszabaduló hőmennyiség nem elegendő a „run-away” 
kezdeti hőmérséklet eléréséhez.

A 4. osztályba sorolt reakciónál a reakcióban felszaba
duló hőmennyiség a külső hűtés kimaradásakor vagy elég
telen hűtéskor (pl. áramkimaradásnál a folytonos keverés 
leállása miatt) az oldószert forrásba hozza, de mindaddig, 
amíg oldószer jelen van, nem várt eseménnyel nem kell 
számolnunk. Az 5. osztályba sorolt reakciónál annyival 
kritikusabb a helyzet, hogy oldószer hiányában a maximá
lisan felszabaduló hőmennyiség elegendő a „run-away” 
kezdeti hőmérsékletének eléréséhez. A 6. osztályba sorolt 
reakciónál „run-away” kezdeti hőmérséklet az alkalmazott 
oldószer forráspontja alatt van és hasonlóan a 7. osztály-

,f| adiabatikus max. hőm. 

forráspont

Q  „run-away” max. hőm. 3. ZÓNA

R u n - a w a y  k e z d e t i  h ő m.

2. ZÓNA

E l j á r á s  h ő m é r s é k l e t e

1. ZÓNA

1 2 3 4 5 6 7
Kockázati szint

7. ábra. A reakciók veszélyességük szerinti osztályozása

hoz, a reakcióban felszabaduló hőmennyiség, nem kellő 
gondossággal végzett reakciónál, könnyen eredményezhe
ti a „run-away” kezdeti hőmérséklet elérését. Az 5-7. osz
tályba sorolt reakciók méretnövelését kellő gondossággal 
és megfontolással kell előkészíteni.

Alapelv, hogy lehetőleg kerüljük az ún. „batch reakci
ót”, ahol valamennyi reakciókomponenst a reakció kez
detén beadagolunk, és ehelyett inkább egy vagy több re
akciókomponens fokozatos adagolásával kontrollált reak
cióvezetést válasszunk, ahol az adott komponens beada
golásának szabályozásával egy további beavatkozási le
hetőség áll rendelkezésünkre. Fokozott óvatosság szüksé
ges az indukciós periódussal rendelkező reakciók méret
növelésénél.

Eljárásfejlesztés

Fontos a méretnövelésre kiválasztott eljárás megvalósítá
sánál, hogy az minél kevesebb veszélyforrást jelentsen a 
környezetre. A 2. ábrán bemutatott reakciósomál az inter
medierek élettani hatásának vizsgálata, mint várható volt, 
a 10 disav-kloridot genotoxikusnak és jelentősen irritatív 
tulajdonságúnak jelezte, így 14, D4 kategóriába sorolták.
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Mint láthattuk, a 10 disav-kloridot az ún. 
Vilsmeier-Haack-reagenssel [20],
POCl3-DMF eleggyel képeztük DMF oldó
szerben. A 10 disav-kloridot ezt követően 
-5°C alatt diklór-metánban íerc-butilaminnal 
reagáltatva alakítottuk 6 szulfonsav-kloriddá.

A savklorid-képzési reakció adiabatikus 
vizsgálata felhívta a figyelmet arra, hogy a re- 
akcióelegy feldolgozásánál jelentős hőmér
séklet- és nyomásnövekedéssel kell számolni, 
így a reakció 6/7-es besorolást kapott, és ezért 
méretnövelését nem javasolták.

A reakciósor további fejlesztésénél célul 
tűztük ki, hogy a 10 disav-klorid képzésnél 
csökkentsük a veszélyt kevesebb POCl3, eset
leg SOCl2 alkalmazásával, és ha lehet DMF 
és az amidképzési reakcióban alkalmazott ha
logénezett oldószer, a CH2C12 elhagyásával.

E célokat a reakciósor alaposabb elemzé
sével és vizsgálatával értük el. A vizsgálatok 
szerint a 10 disav-klorid-képzés toluolban is 
elvégezhető csökkentett mennyiségű POCl3 
vagy SOCl2 alkalmazásával. Az is kiderült, a 
reakció DMF nélkül nagyon lassan megy vég
be. Szerencsénkre, a jó hozam eléréséhez ka
talitikus mennyiségű DMF már elegendő volt.
A várható reakcióoptimum körül a kísérlettervezés mód
szerével (experimental design) [21-23] végzett kísérletek
kel meghatároztuk, hogy a 10 disav-klorid hozama és tisz
tasága mennyire függ a SOC1-, beadagolási és a beadagolás 
utáni továbbreagáltatási időtől. Az elvégzett kísérletek 
alapján meghatározott felületi modellek (8. és 9. ábrák) jól 
szemléltetik, hogy az optimális reakció-paraméterektől je
lentősebb eltérés (±20%) sem a termelést, sem a tisztasá
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9. ábra. A 10 disavklorid hozamának függése 
a SOCl2 beadagolásának és a reakció után reagáltatásának 

idejétől a felületi diagrammon

got nem befolyásolja kritikusan. Azaz az eljárás kellően ro
bosztus, így méretnövelése biztonságos. Toluol alkalmazá
sa azt is lehetővé tette, hogy a 6 savamidképzést ugyanab
ban az oldószerben -5  °C alatt valósítsuk meg a 10 
disav-klorid izolálása és diklór-metán alkalmazása nélkül. 
Külön öröm, hogy szemben a két lépésben végzett reakció 
76%-os hozamával, a „one pót” eljárás 86-91%-os hozam
mal biztosította a 6 savamidot laboratóriumi méretben.

A vizsgálatok azt is kiderítették, hogy nem 
kell számolnunk SOCl9 felhalmozódásával a 
reakcióelegyben.

8. ábra. A 10 disavklorid tisztaságának függése 
a SOCl2 beadagolásának és reakció utáni reagáltatásának 

idejétől a felületi diagrammon

Kilogrammléptékű méretnövelés

A fentiek után kerül sor a megfelelően előké
szített és tanulmányozott reakciók méretnöve
lésére a GMP követelményeknek [2,24] meg
felelően. A reakció végrehajtását, a kiindulási 
anyagok, oldószerek, reagensek beadagolását, 
a műveleteket elemi egységekre bontva egy
mást követő sorrendben előre leírják az úgy
nevezett „master batch record”-ban, majd a lé
pések elvégzését az esetleges megfigyeléssel 
együtt bejegyzik a „batch record”-ba, és azt az 
időpont beírásával és aláírással igazolják. 
A kritikus lépéseket még egy további személy 
ellenőrzi és ezt aláírásával megerősíti.

Az alkalmazott készülékek kalibráltak, a 
felhasznált anyagok, reagensek, oldószerek 
minősége előre meghatározott és mérésekkel 
igazolt. A „batch record” tartalmazza a reak
ció előrehaladását ellenőrző analitikai vizsgá-
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lat (általában VRK) eredményét (in-process control). 
Az alkalmazott analitikai módszer validált. A jegyző
könyv tartalmazza a várt kihozatalt is. Az előre megadot
taktól tapasztalt eltérést az eltérés-nyilvántartó lapon kell 
feltüntetni. Az eltérés okát kivizsgálják és ha indokolt, a 
következő gyártás nyilvántartó lapjain átvezetik. Ha az el
térés súlyosabb, akkor a minőségbiztosítási egység képvi
selője is részt vesz a kivizsgálásban.

A reakció utolsó lépésénél a gyógyszeijelölt hatóanya
gának kinyerését, szárítását, őrlését és csomagolását speci
ális, úgynevezett „tiszta térben” végzik, amelyet szűrt, 
tiszta levegővel látnak el.

A készülékeket használatuk után ki kell mosni, és a tisz
títás hatékonyságát validált analitikai módszerrel bizonyí
tani kell.

A szintézisútban és körülményekben javasolt jelentő
sebb változást engedélyeztetni kell a változás-ellenőrző la
pon (change control sheet). Ezen jelezni kell, hogy labora
tóriumi vagy szükség esetén kilogramm-méretű kísérletek 
alapján a változtatás hatással van-e a végtermék minőségé
re (pl. változik-e a hatóanyag tisztasága, jelennek-e meg új 
szennyezők stb.) és kell-e új analitikai módszert alkalmaz
ni. A változás-ellenőrző lap analitikusok közreműködésé
vel eljut a termék hatósági regisztrációját végző kollégák
hoz, akik ellenőrzik pl. azt, hogy van-e folyamatban olyan 
klinikai vizsgálat, melyhez még az adott eljárással készült 
hatóanyag szükséges. Ha igen, akkor a változtatást csak a 
folyamatban lévő vizsgálatokhoz még szükséges mennyi
ségű hatóanyag legyártása után engedélyezik.

A hatékony kémiai fejlesztés elengedhetetlen a sikeres, 
idő- és költségtakarékos gyógyszerfejlesztéshez [25] és 
nem nélkülözheti az analitikus kollégák hathatós támoga
tását, a velük történő szoros együttműködést és együtt gon
dolkodást. E közlemény terjedelme nem teszi lehetővé, 
hogy a kémiai fejlesztés egyes lépéseinek tárgyalása során 
részletesen kitérjünk azok teljes analitikai vizsgálati igé
nyére is.
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ÖSSZEFOGLALÁS

H ermecz István -  Sántáné Csutor Andrea -  Gönczi Csaba -  
Várkonyiné Schlovicskó Erika -Török Zoltán -  Morvái Miklós -  
Szabó Anna -  Simon Kálmán -  Simon Attila -  Havasi Gábor: 
Gyógyszerfejlesztés: a kémia kihívása
A gyógyszerjelölt kémiai fejlesztésének sikere a preklinikai fej
lesztés során alapvetően meghatározó a gyógyszerjelölt sorsát 
illetően. A kémiai fejlesztés idejének csökkentése mellett hang
súlyos szerepet kap az is, hogy a hatóanyag előállítása kevésbé 
toxikus intermediereken keresztül, biztonságosan megvalósítha
tó reakciók alkalmazásával történjen, amelyek hulladékanyaga 
(oldószer, melléktermék) nem, vagy kevéssé terheli környezetün
ket. A kémiai fejlesztés kulcselemei: az eljáráskutatás, sókivá
lasztás, polimorfiavizsgálat, kristályosítás, az intermedierek élet
tani hatásának vizsgálata, a reakciók veszélyességének 
kockázatelemzése, az eljárásfejlesztés és a reakciók kg-os lépték
növelése. A közlemény ezen elemeket tekinti át számos példán 
keresztül.

[Magy. Kém. Lapja, 58, 161 (2003)] 

SUMMARY

I. H erm ecz -  A. Sánta-Csutor -  Cs. Gönczi -  E. Várkonyi- 
Schlovicskó -  Z. Török -  M. Morvái -  A. Szabó -  K. Simon -  A. 
Simon -  G. Havasi: Drug Development: a Challange for 
Chemistry
Besides the time-reduction of the chemical development the 
application of relatively atoxic intermediates, safe chemical reac
tions and environment-friend solvents, furthermore the mini
mization of both enviromental impact and disposal costs (green 
chemistry) are also more and more required. The key elements of 
the chemical development: process research, salt selection, 
polimorph screening, crystallization, assesments of the irritation 
and toxicity of the intermediates, risk assesment of the chemical 
reactions, process development and scale-up are discussed by dif
ferent examples.
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Dopping és  ellenőrzése

Sportolók, vegyészek, analitikusok és (sport)orvosok küzdelme 
a csúcsteljesítmények, egészségvédelem és (sport)etika arénájában

SZÓKÁN GYULA*

A dopping fogalma, a doppingszerek osztályozása

A világ sportjában a versenyzők egészsége és a sporterköl
csök elleni legkomolyabb támadást és veszélyt napjaink
ban a doppinghadjárat jelenti. Egy sportvilágesemény kap
csán az újságok hasábjain egyre többször jelenik meg hír 
arról, hogy melyik győztes, helyezett vagy résztvevő bu
kott meg a doppingellenőrző vizsgálaton. A későbbiek fo
lyamán azt is megtudhatjuk, hogy milyen eltiltásban része
sítették őket. Nagyon kevés ismertetés vagy felvilágosítás 
lát napvilágot viszont arról, hogy milyen anyagok tartoz
nak a doppingkategóriába, és milyen káros mellékhatások
kal rendelkeznek ezek a vegyületek.

A doppingszerek (sport)teljesítményt fokozó anyagok, 
magyar szakkifejezésként „ajzószer, serkentőszer” elneve
zés a legmegfelelőbb. Doppingszeren azoknak az anya
goknak [1-6] és manipulációs módszereknek együttesét 
értjük, melyek mesterségesen növelik a sportolók teljesítő- 
képességét (a szabadidősportban és az élsportban egy
aránt) és edzésbeli hatékonyságát a felkészülés ideje alatt 
és a versenyek során, nem etikusan teremtenek nem azonos 
versenyzési körülményeket, valamint káros mellék- és utó
hatásokkal rendelkeznek. A törvényrendelet szerint a telje
sítményfokozók elfedését, illetve a szervezetből való gyor
sabb kiürülését elősegítő szer, készítmény, élettani 
vegyület vagy módszer is a dopping kategóriájába tartozik.

A meghatározás értelmében napjainkban doppingszer
nek bizonyulnak azok az anyagok, melyek a Nemzetközi 
Olimpiai Bizottság vagy valamelyik akkreditált laboratóri
um doppinglistáján szerepelnek. Egy hatásos vegyület kis 
mennyiségben lehet gyógyszer, míg nagyobb mennyiség
ben már doppingszernek minősíthető. A lista egyre tovább 
bővül [17], a kontroll alá vont és ellenőrzendő anyagok 
mennyisége fokozatosan emelkedik, ma már 2 000 felett 
van a számuk.

A doppingszerek mérésére alkalmas analitikai módsze
rek óriási fejlődést mutatnak, és állják a versenyt a másik 
oldallal [7]. Sajnos az újabb szerek mindig egy lépéssel az 
analitikai ellenőrzés előtt járnak. Az út végét még senki 
nem látja. Az újabb és újabb szerek bevezetésével a dop
pingellenőrzésre hivatott és alkalmas, akkreditált laborató
riumok száma egyre növekszik.

Hazánkban a kormányzat 2001. augusztus 21-ei dönté
se 800 millió forintot irányzott elő ahhoz, hogy a budapes

* ELTE, Szerves Kémiai Tanszék, Budapest

ti Sportkórházban működő doppingellenőrző laboratórium 
(vezetője: dr. Hollósy Ildikó) nemzetközileg akkreditált la
boratóriummá váljék. Nemzetközi szinten létrehoztak egy 
koordináló szervezetet (WADA, Word Anti-Dopping 
Agency). Jelenleg vizeletmintákat használnak az analízi
sekhez és vérminták segítségével végzik a szükséges ki
egészítő és megerősítő vizsgálatokat. A cél az, hogy vér
minta analízisére egyszerűsítsék majd az ellenőrzést. 
A minta-előkészítést ma már tudományos szintre emelték, 
így a bonyolult rendszerekből (vér, vizelet) meghatározan
dó doppingszerek, ill. metabolitjaik analízise nagy érzé
kenységgel megvalósítható (LC/MS, GC/ MS ) [17].

A doppingszereket a drogokhoz hasonlóan többféle
képpen lehet osztályozni: eredetük, vegyülettípusuk, hatá
suk és hatásmechanizmusok és felhasználási módjuk sze
rint. Természetesen adminisztratív besorolás is létezik, 
sportágak szerint is besorolhatóak pl. atlétikában, lósport
ban, súlyemelésben, sakkban alkalmazott szerek; vagy a 
NOB által kiadott lista alapján [1-4].

Vegyész-analitikus szemszögből nézve, a szerkezet 
alapján történő beosztás a legfontosabb, mivel ez szabja 
meg az ellenőrzéshez, illetve meghatározáshoz szükséges 
analitikai módszereket. A NOB orvosi bizottságának közé
tett listájából kiindulva [17] jelenleg a következő felosztás 
adható:

I. Teljesítményfokozó anyagok:
A. Élénkítőszerek (stimulánsok)
B. Érzéstelenítők (narkotikumok)
C. Anabolikus szteroidok
D. |3-blokkolók
E. Vizelethajtók
F. Peptidhormonok és analógjaik
G. Fehérjék
H. Kábítószerek (marihuána)
II. Tiltott módszerek:
A. Vérdopping (saját vérinfúzió)
B. Farmakológiai, kémiai és fizikai manipulációk, gén- 

manipulációk
III. Hatóanyagok, melyek bizonyos korlátozással alkal

mazhatók
A. Etilalkohol
B. P-blokkolók
C. Helyi érzéstelenítők
D. Kortikoszteroidok
IV. Újabb irányok
A. Perfluoroszénhidrogének
B. Fitoekdiszteroidok

mkl168 2003. 58. ÉVFOLYAM. 5. SZÁM



C. Szélsőséges mennyiségben alkalmazott táplálék
kiegészítők.

A vegyületek kémiai szerkezete alapján javasolt cso
portosítás a következő:

I. Fenilalkilaminok és származékaik: amfetaminok
efedrinek

II. Szteránvázas vegyületek
III. Aminosavak, peptidek, fehérjék
IV. Áthidalt gyűrűs vegyületek
V. Fluorokarbonok
VI. Purin- és pirimidinvázas vegyületek (nukleozi- 

dok, nukleotidok)
VII. Egyéb egyedi szerkezetű szerek: vitaminok, anti

biotikumok, vizelethajtók
Példák a fenti csoportokra:
I. Élénkítőszerek, 6-blokkolók: amfetaminok, 

efedrinek [8, 9]
II. Anabolikus szteroidok: tesztoszteron, nandrolon, 

nerobol sztanozolol, klobesztol, fítoekdiszteroi- 
dok, kortikoszteroidok [11, 18, 19, 21, 13]

III. Emberi növekedési hormon, eritropoietin (EPO), 
darbepoietin (ARANESP), kamitin, kreatin [15, 
16]

IV. Morfin és származékai [17]
V. Perfluorodekalin, 1-bróm-perfluorooktán [12]
VI. Koffein, inozin [17]
VII. Furoszemid, spironolakton [20]

A megadott hivatkozások az analitikai meghatározási 
módszereket tartalmazzák.

Analitikai meghatározások

A vegyületek meghatározása igen széles spektrumú feladat 
megoldását jelenti a vegyész-analitikus számára: sokféle 
vegyülettipus előfordul közöttük. Egy vizsgálat sikere ma 
már elsősorban a minta-előkészítés színvonalától függ. 
Legtöbbször vizeletmintákból indulnak az eljárások. Vize
letből 75ml a minimálisan szükséges mennyiség. 
A minta-előkészítés a feleslegben lévő mátrix kiküszöbö
lését jelenti, illetve az extrém híg oldatban jelenlevő min
takomponens bekoncentrálását azért, hogy a műszerekkel 
már mérhető mennyiségekhez jussunk. A különféle 
extrakciós lépésekhez (1. ábra) automatizált berendezések 
állnak rendelkezésre, melyek jó reprodukálhatóságot biz
tosítanak. A cél az, hogy valamennyi meghatározás vér
plazmából induljon, mely egyszerűbb eljárást jelent. Ma 
már ng-nyi anyagokat is azonosítani lehet 250pl vérplaz
mából. A módszerek, mint GC/MS, LC/MS, LC/MS/MS, 
GC/MS/MS stb. a tömegspektrométereket használják uni
verzális detektorként. Érzékenységük nagy (10"4D). Több 
altípusuk ismert, melyek közül az izotóparányt is érzékelő 
IRMS detektorok nagyon fontosak az endogén és exogén 
eredetű vegyületek megkülönböztetésében. Általánosan 
elfogadott, hogy validált vizsgálati eredményekhez

V
MŰSZERES ANALÍZIS, MERES

V

Vegyülettípusok:

Módszerek:

Detektálásuk:

vizelet, vér, haj, nyál, széklet

kicsapás, oldás, szűrés, liofilizálás 

extrakciók: folyadék-folyadék extrakció 
szilárdfázisú extrakció 
szuperkritikus folyadék extrakció

származékképzés

Szteroidok Stimulánsok ß-blokkolök Dovetikumok Peptid- Nukleinsavak Perfluoro
hormonok, vegyületek

fehérjék I
V ' r ' i  ' r tjr t
GC

HPLC
TLC/OPTLC

GC
HPLC

GC
HPLC

GC
HPLC

HPLC
HPCZE
PAGE
RIA

HPLC
PAGE

HPCZE
MECK.

GC

MS, MS/MS, UV, fluorimetria, radiometria, ECD, Q-TOF, IRMS, N szelektív, det., NMR

Példaként lásd az 1. táblázatot a 20-hidroxi-ekdizon meghatározásáról

1. ábra. A doppingszer-ellenőrzés folyamatábrája
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tömegspektrometriás adatok szükségesek. Egy akkreditált 
doppingellenőrző laboratórium alapfelszerelését modem 
GC és modem HPLC készülék jelenti, melyek tömegspekt
rometriás detektorral üzemelnek. Sok esetben hasznos, ha 
a kromatográfiás mérésnél kettős detektálást használnak: 
UV/fluorimetria, MS/MS stb. A hibalehetőséget minimá
lisra lehet csökkenteni két különböző meghatározási mód
szer alkalmazásával: azonos eredmények esetén hiteles 
adatokat tud szolgáltatni a laboratórium. A mérések érzé
kenységét származékképzéssel lehet növelni. A minta
mennyiségek néhány nmólos detektálási határa, valamint a 
biológiai minták (vér, vizelet stb.) analízise igényelte érzé
kenységnövelés és a szelektivitás biztosítása jobb kro- 
mofórokat tett szükségessé. GC-ben az illékonyság bizto
sítását érhetjük el elsősorban származékképzéssel; a 
peptidhormonok és neuropeptidek, fragmenseik és 
metabolitjaik mérése és nyomon követése vezetett oda, 
hogy a származékképzés a HPLC-ben is kiterjedten alkal
mazott technikává vált.

A származékképzés a következő előnyökkel jár [14,22]:
-jo b b  kromoforok révén javul a detektálhatóság,
-  a detektálási érzékenység növelhető (nmól, pmól, 

fmól tartományok),
-  a reagensválaszték nagy szelektivitást biztosíthat,
-  a minták kromatográfiás tulajdonságai a módosítással 

kedvezően alakíthatók,
-  a változással az elválasztás is javulhat,
-  a vegyület adott fragmensének jelölése is megoldható 

(MS-ben fontos lehet),
-  a származékképzés a minta előtisztítását is jelenti,
-  a konvencionális GC, LC rendszerekben használha

tók.
GC vizsgálatokra a propanolamin származékoknál triflu- 

oracetilezést, az anabolikus szteroidoknáljól bevált trimetil- 
szililezést, illetve heptafluorobutirilezést használnak.

Példaként az 1. táblázatban a 20-hidroxi-ekdizon meg
határozására alkalmas módszereket mutatjuk be [13].

Az elektroforetikus módszerek (gélelektroforézis, 
HPCZE stb.) rutin módszerré válásával a nukleinsa- 
vanalízisek sem jelentenek problémát az ellenőrzési folya
matban. Az immunológiai módszerek (RIA, radioim
munoassay) elsősorban a hormonok mérésében tesznek jó 
szolgálatot. A peptidhormonok immun precipitáció-LC- 
MS módszerrel 5-300 pmól/liter koncetrációban humán 
plazmából megbízhatóan meghatározhatók [15].

A meghatározások problémái

A meghatározásokat számos tényező nehezíti, így az ana
líziseknél mindig nagy mennyiségű bonyolult biológiai 
mátrixban (vér, vizelet stb.) kell mérni az igen kis mennyi
ségben (ng-pg/ml) jelenlévő célvegyületet vagy annak 
metabolitjait [12]. A szervezetbe bekerült doppingszerek 
nagy része lebomlik és csak a metebolitokból lehet követ
keztetni, hogy mi is volt az eredetileg szedett (tiltott) 
anyag.

Nehezíti a megoldást az is, hogy sok esetben a használt 
doppingszer nem a teljes szerkezetű vegyület, hanem an-

mkl

1. táblázat
A 20-hidroxi-ekdizon meghatározására alkalmas 

módszerek

Módszer Kimutatási
határértékek

Bioassay: in vivő teszt 5 ng
in vitro 10“8 M

RIA 10 pg
TLC 500 ng
TLC-MS-MS -
HPLC 10 ng
HPLC-MS 1 ng
GC-ECD 50 pg
GC-FID 5 ng
GC-MS-MS lOpg
Spektrofotometria ip-g
MEKC 100 pg
Fluoreszcensz detektálás ________ÜLes_______

nak csak egy része (fragmense) vagy prekurzoija, melyek
ből a szervezetben képződik a hatásos vegyület, vagy ott 
jön létre a megfelelő hatás teljes aktivitással. Természetes 
hormonok esetében nehéz megkülönböztetni az endogén 
és exogén eredetű mennyiséget, valamint megállapítani azt 
a mennyiséget, amely már doppingszernek minősíti a mért 
érték alapján az illető anyagot. Ilyenkor egy arányt kell fi
gyelemmel kísérni, pl. anabolikus szteroidra keresésnél a 
tesztoszteron és anyagcsere terméke, az epitesztoszteron 
arányának mérése segíthet. Normális esetben a két anyag 
koncentrációja azonos a vizeletben. Ha az arány nagyobb, 
mint 6, de nem éri el a 10-et, a versenyzőnél alapos 
endokrinvizsgálatot kell végezni [2].

A mérésnél sokat segíthet az izotóparányt is jelző MS de
tektor, mert a természetes (szervezetben található) szteroidok 
és a szintetikus (exogén) szteroidok izotóparánya eltérő.

A metabolitokat igazi nyomjelzőnek tekinthetjük a dop
pingszerek utáni nyomozás során. Általában nem a dop
pingszereket, hanem azok metabolitjait határozzuk meg és 
azok jelenlétéből kell következtetést levonni a doppingolás 
módjára.

A metabolizmus során az anabolikus szteroidok szerke
zeti változásokat szenvednek: hidroxileződés, hidrolízis, 
redukció, oxidáció és konjugáció révén. A konjugált és 
nem konjugált szteroidokat külön kell meghatározni [17].

A nandrolon-fenilpropionát metabolizmusa során nand- 
rolon és fenilpropionsav képződik, a szer ezek formájában 
ürül ki a szervezetből, a hírhedtté vált sztanozolol pedig 
hidroxileződik [19].

További nehézségeket jelent, hogy a szerek legtöbbje 
királis vegyület. A szintetikus anyagok döntő többsége 
racém formában kerül a szervezetbe. A két enantiomer vi
szont különböző hatásmechanizmussal és hatással rendel
kezhet, de legalábbis eltérő módon metabolizálódhat. 
Ezeket a tényeket figyelembe kell venni a helyes végkö
vetkeztetésekhez, illetve az eredmények pontos megadásá
ban és értékelésében.

A sport tisztasága az ifjúságért felelős kormányzatok 
felelőssége is. A dopping káros hatásaitól csak úgy lehet
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megóvni a jövő nemzedékét, hogy a széles körű és alapos 
tájékoztatáson kívül a sportorvosi felelősség növekszik, a 
kábítószerekre vonatkozó szigorú rendszabályok alkalma
zását kitelj esztik a doppingszerekre is, a vizsgálatok hatás
foka, szigorúsága, a módszerek érzékenysége, megbízha
tósága tovább növekszik, és a tiszta olimpiai eszme 
felülemelkedik a profizmuson. A génmanipulációs mód
szerek sportban való alkalmazását még a kezdeti fázisban 
kell megakadályozni. A veszélyesség még fokozottabb a 
szabadidősportban, mert ott nincs kiterjedt doppingellen
őrzés, mint az élsport esetében.

Jelenleg a világ akkreditált laboratóriumaiban elvégzett 
évi 100-120 ezer minta vizsgálat kb.l%-a ad pozitiv ered
ményt: ez is ezer feletti esetet jelent. A cél a mintavételi 
szám növelése és a pozitív esetek számának csökkentése. 
A vizsgálati módszerek folyamatos fejlődése nyújt biztosí
tékot az egyre hatékonyabb ellenőrzésre, mely segíthet 
megőrizni a sport tisztaságát és megóvni a sportolók 
egészségét.
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ÖSSZEFOGLALÁS

Szókán Gyula: Dopping és ellenőrzése. Sportolók, vegyészek, 
analitikusok és (sportorvosok küzdelme a csúcsteljesítmények, 
egészségvédelem és (sport)etika arénájában
A közlemény a bevezetőben a dopping és a doppingszerek fogal
mat, ez utóbbi csoportosítását ismerteti. Összefoglalja a dopping
szerek kimutatására szolgáló analitikai módszereket és azok 
minta-előkészítését, ami a vizsgálat nagy fontosságú része. Végül 
ismerteti a meghatározás problémáit.

[Magy. Kém. Lapja, 58, 168 (2003)]

SUMMARY

Gy. Szókán: Doping and its Control. Fight o f  Athletes, 
Chemists, Analysts and (Sport) Physicians in the Arena o f  
Records, Health Protection and (Sport) Ethics 
The article introduces to the concept of doping and doping agents 
and gives their classification. Summarizes the analytical methods 
for the detection of the doping agents, and the sample preparation 
which is a very important part of the analysis. Finally, it describes 
the problems of the analysis.
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Bevezetés

Korunkban a műanyagok egyre növekvő felhasználása 
mind környezetvédelmi, mind energetikai szempontból 
számos problémát vet fel. Csak Európában több mint 25 
Mt műanyaghulladék keletkezik évente. Ennek teljes fel- 
használása még korántsem megoldott, bár számos mód
szert használnak bizonyos műanyagok újrahasznosítására. 
Az egyik ilyen lehetőség a hulladékok termikus és kataliti
kus krakkolása, melynek során többek között motorhajtó- 
anyagot állíthatnak elő. Manapság egyre több figyelem irá
nyul a degradációs technológiák felé [1,2]. Különösen a 
polietilén (PE) és a polipropilén (PP) képezi ezen kutatá
sok tárgyát, mivel e két polimer alkotja a felhasznált mű
anyagok túlnyomó részét, és elsősorban ezen anyagokból 
lehet motorhajtóanyagot is előállítani. A krakktermékek 
további felhasználása lehetséges például a szintetikus ke
nőanyaggyártásban is [2,4]. Számos kutató foglalkozott 
polimerek kis hőmérsékletű katalitikus degradálásával, 
vagy nagy hőmérsékletű pirolízisével [9]. A keletkezett 
termékek mennyiségi arányai és jellemzői (hozamok, ösz- 
szetétel) eltérőek. Katalizátorként eddig leginkább külön
böző szerkezetű zéolitokat használtak, bár izomerizáló ha
tásuk miatt nem alkalmazhatók olyan esetekben, amikor a 
dízel üzemanyag előállítása a fő cél [3, 5-8].

Számos kutató vizsgálta különböző katalizátorok alkal
mazhatóságát szennyeződésektől mentes tiszta polimerek 
esetében, illetve különböző szerkezetű polimereket tartal
mazó elegyekben [6]. Nem találtunk azonban utalást azo
nos szerkezetű, de eltérő adalékanyag-tartalmú műanyagok 
termikus és katalitikus krakkolhatóságának vizsgálatára 
vonatkozóan. Ezért kutatásaink során adalékolt és adaléko- 
latlan hulladék polietilének termikus és katalitikus krakko- 
lódási folyamatait kívántuk összehasonlítani, különös te
kintettel a termékek jellemzőinek a változására.

Kísérleti rész
Felhasznált anyagok

Kísérleteink során kétféle kis sűrűségű polietilén (LDPE) 
hulladékot használtunk fel. Ezek közül az egyik töltőanya
got is tartalmazott (FCPE), míg a másik nem (FFPE). Jel
lemzőiket az 1. táblázat mutatja.

* Veszprémi Egyetem, Ásványolaj és Széntechnológiai Tanszék, Veszprém
'* Mól Rt. K+F, Százhalombatta
* MTA Kémiai Kutatóközpont, Budapest

1. táblázat
A felhasznált polimerhulladékok jellemzői

Polimer FCPE FFPE

Polimertípus LDPE LDPE
Töltőanyag TiO„ CaCO, -
Átlagos szemcseméret, mm 5 6
Sűrűség, g/cm3 0,925 0,929
Lágyulási tartomány, °C 140-150 120-130

2. táblázat
A katalizátorok jellemzői

Tulajdonságok FCC CP

Nedvességtartalom, (m/m)% 9,8 7,5
Si/Al 1,92 5,67 ■
Kation-előfordulás - K, Mg, Ca, Fe*
BET felület, m2/g [84,1 27,6
Mikropórusos felület, m2/g [13,9 1,4
Mikropórusos térfogat, cm3/g 0,048 0,073
Pórusfelület 1,7-300 nm, m2/g 82,6 29,6
Pórustérfogat 1,7-300 nm, cm3/g 0,117 -

* fémtartalom max. 10 (w/w)%

A katalitikus kísérleteknél kétféle zeolitkatalizátort 
használtunk: az egyik Y, FAU (egyensúlyi FCC -  Fluid 
Catalytic Cracking) katalizátor volt, míg a másik egy ter
mészetes klinoptilolit tartalmú riolittufa (CP). A tulajdon
ságaikat a 2. táblázatban foglaltuk össze.

A kísérleti készülék

A krakkolás során alkalmazott kísérleti berendezést az 1. 
ábra mutatja. A hulladékok krakkolását egy 250 cm3-es 
üvegreaktorban végeztük. Az olvadék hőmérsékletét ter- 
moelemmel mértük. A reaktorba, hogy inért atmoszférát 
biztosítsunk, nitrogéngázt vezettünk be. A keletkezett illé
kony termékeket elvezettük, a 20 °C alatt kondenzálódott 
termékeket elválasztottuk, és a folyadéktermékekből adott 
időközönként mintákat vettünk, melyeket további vizsgá
latoknak vetettünk alá. A reakcióelegy keveréséről, illetve 
a katalizátor homogén eloszlatásáról a szuszpenzióba ve
zetett nitrogén, ill. a bomlási reakciók során keletkezett gá
zok keverő hatásával gondoskodtunk.
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Gázok

1. ábra. A polietilénhulladék krakkolására alkalmazott 
berendezés

1: Reaktor, 2: Hűtő, 3: Szeparátor, 4: Hőmérő

K ísérleteinket három hőm érsékleten, 4 2 0 ,4 3 0 ,4 5 0  °C- 
on végeztük  0 és 1 m /m %  katalizátorbem érés m ellett. 
A tartózkodási idő 0-tól 330 percig teijedt.

Vizsgálati módszerek

A krakkolás során keletkezett cseppfolyós term ékek vizs
gálatára az alábbi szabványosított és nem  szabványosított 
m ódszereket alkalmaztuk:

■ jód-b róm -szám  (I/B r) m eghatározása (A STM -D  
149-60)

■ sűrűségm érés (M SZ EN ISO 12185)
■ desztillációs görbe m eghatározása (ASTM -D 1078)
■ derm edéspont m eghatározása (M SZ 11721)
■ a term ékekben a prim er (v in il), szekunder (in- 

tem ális) és tercier (1,1-diszubsztituált) olefinek el
oszlását és a m etilén /m etilcsoportok  arányát IR 
módszerrel, SH IM A D ZU IR-470 típusú spektrom é
terrel határoztuk meg.

Eredmények és értékelésük
Hozamok

H ulladék LDPE term ikus és katalitikus krakkolása folya
m án m értük az adott idő alatt keletkező cseppfolyós ter- 
m ékelegy mennyiségét, m elyet gyűjtőedényekben fogtunk 
fel. A  2-4. ábrák a krakkolások cseppfolyós term ékeinek 
hozam adatait m utatják a műveleti idő függvényében kü
lönböző hőm érsékleteken, katalizátor nélkül (Termikus), 
FCC, CP katalizátorral FCPE és FFPE alapanyagok esetén.

Látható, hogy a cseppfolyós term ékek hozama m indkét 
LDPE hulladéknál m ind katalitikus, m ind term ikus eset
ben kis hőm érsékleteken közel lineárisan, nagy hőm érsék
leteken ellaposodó függvény szerint növekedett a m űvele
ti idő előrehaladtával. 450 °C-on a degradálás egy órán 
belül gyakorlatilag teljesen végbement, 420 °C hőm érsék
leten a 70% -os konverzió eléréséhez négy órára volt szük
ség katalizátor jelenlétében és még ennél is többre katali
zátor nélkül. K atalizátorok  je len lé tében  kü lönösen a 
kisebb hőm érsékleteken nagyobb hozam okat figyeltünk 
meg. A katalizátor term ékhozam okra gyakorolt szignifi
káns hatása különösen akkor válik szembetűnővé, ha te-

2. ábra. A cseppfolyós termékek hozamának változása 
a krakkolás időtartamámak függvényében, 420 °C-on

3. ábra. A  cseppfolyós termékek hozamának változása 
a krakkolás időtartamának függvényében, 430 °C-on

4. ábra. A  cseppfolyós termékek hozamának változása 
a krakkolás időtartamának függvényében, 450 °C-on

kintetbe vesszük, hogy term ikus esetben a reakciók a teljes 
térfogatban m ennek végbe, m íg katalitikus esetben a nagy 
sebességű reakciókra csak a katalizátor felületén, két di
m enzióban van lehetőség. 450 °C-on erőteljes kokszoso- 
dás volt m egfigyelhető, m elynek eredm ényeképpen a m a
radékban  finom an d iszpergált fekete szem csék vo ltak  
m egfigyelhetők. K atalizátorok jelenlétében a folyadékter
m ékek színe halványabb volt, m int nélkülük. A term ékek 
színe a krakkolás előrehaladtával egyre inkább sötétedett.
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N agyobb hőm érsékleteken a különbségek a term ikus és a 
katalitikus krakkolások között egyre kisebbek lettek. A ho
zam adatok  összehasonlításából az is kitűnt, hogy az 
egyensúlyi FCC katalizátornak kissé nagyobb aktivitása 
volt, m int a CP katalizátornak. Ennek oka az is lehet, hogy 
az FCC katalizátornak szignifikánsan nagyobb a m akro- és 
a m ikropórusos felülete.

Számos korábban m egjelent közlemény tett em lítést ar
ról, hogy m ilyen kinetikával írható le a polim erek krakko- 
lódásának időbeli lejátszódása. Leginkább az alábbi 
egyenletet adták meg a reakciók sebességére [5]:

ahol m -  a polim er tömege;
n -  a reakció rendűsége (esetünkben n= l); 
k -  a reakciósebességi állandó.

Ezzel a konverzió (c) vs. idő (t) függvények (2-4. ábra)  a 

- ln (l-c )= k t

összefüggés szerint jó l ábrázolhatóak voltak, am iből kine
tikus első rendet feltételezve a k-kat m eg lehetett határoz
ni. A  k-k hőm érsékleti függéséből m egkapjuk a degradáció 
látszólagos aktiválási energiáját (5. táblázat), ami katalizá
tor jelenlétében a term ikus és a katalitikus degradációnak 
egy átlagos aktiválási energiája.

3. táblázat
A reakciók számított aktiválási energiái, kJ/mol

Polimer
Aktiválási energia, kJ/mol

Termikus Katalitikus
(FCC)

Katalitikus
(CP)

FFPE 368 357 359
FCPE 369 359 360

így  kis különbségek adódtak a term ikus és a katalitikus 
krakkolási folyam atok aktiválási energiái között. Katalizá
to rok  alkalm azásakor a folyam atok ak tiválási energiái 
csak kevéssel csökkentek, hiszen -  m int erre előbb rám u
tattunk -  a katalitikus reakció m ellett jelentékeny volt a 
term ikus degradáció is. Néhány, korábban m egjelent köz
lem ény szerin t a különbségek nagyobbak [4,8]. Ennek 
okai m inden bizonnyal a vizsgálati körülm ények különb
ségeiben keresendők, pl. a nagyobb katalizátor bem érések
ben, a jobb  érintkeztetésben.

A term ékek szerkezete

A krakkolási reakciók során keletkezett term ékekben az 
olefinek vizsgálatára kétféle m ódszert használtunk: a tö
m egegységre eső kettős kötések számát I/Br-szám m érésé
vel határoztuk meg, míg a kettős kötések eloszlását infravö
rös spektroszkópiás m ódszerrel követtük nyomon. Az 5. és 
a 6. ábrák  mutatják be a folyadéktermékek I/Br számának 
változását a krakkolási idő függvényében 420 °C és 430 
°C-on. A cseppfolyós term ékek olefintartalma a degradálá- 
si folyam at előrehaladtával je lentősen csökkent m indkét 
esetben. Ez a változás a katalizátor alkalm azásával na

5. ábra. A cseppfolyós termékek I/Br számának alakulása 
a krakkolás időtartama függvényében, 420 °C-on

6. ábra. A cseppfolyós termékek I/Br számának alakulása 
a krakkolás időtartama függvényében, 430 °C-on

gyobb volt, m int tisztán term ikus m űvelet esetben, am ikor 
is kisebb különbség adódott a szélsőértékek között.

A töm egegységre eső kettős kötések számának alakulá
sát 450 °C-on végzett krakkolás esetében a 7. ábra  m utat
ja . Ez esetben is hasonló tendencia állapítható meg, m int 
az előzőekben, bár a különbség a term ikus és a katalitikus 
m űveletek során nyert adatok között m érsékeltebb volt, 
m int a kisebb hőm érsékleteken. M egfigyelések alapján 
feltételeztük, hogy a katalizátor hatása magasabb hőm ér
sékleten a kokszosodás m iatt volt kisebb. A kokszosodást 
v izuálisan  is észle ltük  és m eg is m értük a katalizáto r 
koksztartalm át (EDAX). Az, hogy a term ékek I/Br száma 
m ind termikus, m ind katalitikus esetben csökkent, hidro
génátadásnak tulajdonítható a kokszosodó részek és az 
olefintartalm ú cseppfolyós term ékek között, am inek ered
m ényeképpen hidrogénben szegény koksz keletkezett, és 
az olefinek telítődtek a hidrogénnel. Bár a zeolitnak van 
hidrogénátadást katalizáló aktivitása, a hulladék polim er
ben ppm -es nagyságrendben lévő fémek a reakció körül
m ényei között a katalizátor felületén m egkötődve katali
zálhatták ezt a reakciót.

A  4. táblázat m utatja a kettős kötések egym áshoz viszo
nyított eloszlásának változását a krakkolás időtartam ának 
függvényében különböző hőm érsékleteken, term ikus és 
katalitikus esetekben. A táblázatban szereplő adatok csak 
az olefintartalm on belüli m egoszlásra jellem zőek.
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7. ábra. A cseppfolyós termékek I/Br számának alakulása a 
krakkolás időtartama függvényében, 450 °C-on

Katalizátorok alkalmazásával a kettős kötések mennyisé
gi eloszlása látványosan megváltozott. Míg termikus esetben 
az a -h e ly ze tű  olefinek mennyisége volt a meghatározó -  
ezen belül is a vinil helyzetűeké -  addig katalizátorok alkal
mazásánál inkább a transz-helyzetű intemális kettős kötések 
domináló jellege figyelhető meg. Különbség mutatkozott az 
1,1-diszubsztituált olefinek koncentrációjában: míg az 
egyensúlyi FCC katalizátor esetében kismértékben növeke
dett a termikushoz képest, addig CP katalizátort alkalmazva 
kisebb lett az ezen olefintípusba tartozó telítetlen szénhidro

gének aránya. Az előzőekben tapasztaltakhoz hasonlóan a 
CP katalizátor esetében az FCC katalizátornál kisebb katali
tikus aktivitást tapasztaltunk az olefines kettős kötést izome- 
rizáló hatás szempontjából is. E tekintetben jelentősebb elté
réseket a két polimer között nem tapasztaltunk.

Az esetlegesen lejátszódó vázizom erizációt a -CH2-/- 
CH 3 arányokkal jellem eztük, m elyeket a szénhidrogének 
C-H vegyértékrezgési tartom ányban (2 700 -  3 100 cm '1) 
felvett IR-spektrum ai alapján szám ítottunk ki. Az átlag- 
m olekulánkénti m etiléncsoportok szám át a 2 927 c n r '-n é l 
jelentkező aszim m etrikus C-H vegyértékrezgési sáv inten
zitásából, m íg a m etilcsoportok szám át a 2 958 c n r '-n é l lé
vő szintén aszim m etrikus C-H vegyértékrezgési sáv inten
zitásából határoztuk  m eg. A m int azt az 5. táb láza t is 
mutatja, az átlagm olekulánkénti -C H 2-/-CH3 arányszám  a 
degradálás időtartam ának előrehaladtával k ism értékben 
növekedett, ami a m etiléncsoportok relatív szám ának nö
vekedéséből és a m etilcsoportok szám ának csökkenéséből 
adódott. Ennek oka valószínűleg az, hogy az elágazó szén
láncú paraffinok könnyebben krakkolódtak. A hőm érsék
let növelésével ugyancsak növekedett a fenti arányszám.

A 8. ábrán  szem léltettük a 420 °C-on végzett polim er- 
krakkolások cseppfolyós term ékeinek desztillációs görbé
it, m elyeken jó l látható, hogy katalizátorok alkalm azásával 
a term ékek átlagos m olekulatöm ege lényegesen csökkent. 
Korábbi kutatásaink alapján kimutattuk, hogy ez a különb
ség a katalizátorok koncentrációjának növelésével m ég na
gyobb lett [10]. A görbék alakjából arra lehet következtet-

Az olefines kettős kötések eloszlása az FCPE jelű polimer esetében, %
4. táblázat

Krakkolási hőmérséklet, °C 420 430 450

Krakkolási időtartam, min. 30 120 300 30 60 120 10 30 40

Termikus Vinil 61,0 62,0 62,9 60,5 62,8 63,1 61,5 62,1 62,1
Intemális 22,7 22,5 21,1 24,9 23,8 24,0 22,9 24,8 24,0
1,1 -diszubsztituállt 16,3 15,5 16,0 14,6 13,4 12,9 15,6 13,1 13,9

Katalitikus (FCC) Vinil 31,0 31,7 32,0 32,8 31,7 32,5 34,8 34,7 34,5
Intemális 47,5 48,9 49,1 46,7 47,7 48,0 44,7 44,7 44,0
1,1-diszubsztituállt 21,5 19,4 18,9 20,5 20,6 19,5 20,5 20,6 21,5

Katalitikus (CP) Vinil 33,1 33,2 33,2 32 33,2 35 32,5 34,2 34,9
Intemális 59,1 58,9 59,1 59,3 59,3 59,9 57,3 58,0 58,0
1,1 -diszubsztituállt 7,8 7,9 7,7 8,7 7,5 7,1 10,2 7,8 7,1

A folyadéktermékek -CH 2-/-C H 3 arányának változása
5. táblázat

Krakkolási hőmérséklet, °C 420 430 450

Krakkolási időtartam, min. 30 120 300 30 60 120 10 30 40

Termikus FCPE 3,8 3,9 4,0 4,7 4,8 4,8 5,5 5,5 5,6
FFPE 3,7 3,7 3,8 4,9 5,2 5,2 5,5 5,6 5,6

Katalitikus (FCC) FCPE 2,9 3,3 3,2 4,0 4,1 4,3 5,1 5,1 5,0
FFPE 2,8 3,2 3,2 4,0 4,4 4,4 5,1 5,2 5,2

Katalitikus (CP) FCPE 3,2 3,2 3,3 4,4 4,4 4,3 5,1 5,1 5,1
FFPE 3,5 3,6 3,6 4,3 4,7 4,8 5,2 5,3 5,3
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ni, hogy jelentős különbségek a felhasznált hulladék poli
etilének között nem  adódtak, és az alkalm azott katalizáto
rok aktivitása között is alig volt eltérés.

Következtetések

Kutatásaink során különböző adalékanyag-tartalm ú hulla
dék polietilének term ikus és katalitikus degradációját kü
lönböző hőm érsékleteken tanulm ányoztuk. Az eredm é
nyek elem zése alapján kimutattuk, hogy:

a) a hozam okat leginkább a hőm érséklet befolyásolja, 
katalizátorok jelenlétében m egnövekedett folyadékhoza
mokat a vizsgálati tartom ány kisebb, 420°C-os hőm érsék
letén tapasztaltunk;

b) az alkalm azott feltételeknél katalitikus esetekben a 
reakciók látszólagos aktiválási energiái kb. 10 kJ/mol-lal 
kisebbek voltak, m int katalizátorok alkalm azása nélkül;

c) a krakk-katalizátorok jelenlétében számottevő váz- 
és kettőskötés izom erizáció játszódott le;

d) az alkalm azott szakaszos eljárás körülményei között 
katalizátorok jelenlétében kisebb átlagos m olekulatöm egű

Átdesztillált folyadékmennyiség, (VA/%)

8. ábra. A 420 °C-on történt krakkolások során kapott termékek 
desztillációs görbéi

szénhidrogének elegyei keletkeztek;
f) je len tő s kü lönbségeket a vizsgált polietilén alapú 

m űanyagok krakkolhatósága és a term ékek összetétele kö
zött a különböző adalék és töltőanyag-tartalom  ellenére 
nem  észleltünk.

IRODALOM

[ 1 ] McCaffrey, W C. -  Kamal, M. R. -  Cooper, D. G.: Thermolysis of 
polyethylene. Polymer Degradation and Stability. 47, 133. (1995)

[2] Ray, I. -  Roy, S. -  Chaki, T. K. -  Khastgir, D.: Studies on Thermal 
Degradation Behaviour of EVA/LDPE Blend, Journal of Elastomers 
and Platics. 26, 168. (1994)

[3] Martos, G. -  Garforth, A. -  Dwyer, J .: Catalytic Degradation of 
High-Density Polyethylene over Different Zeolitic Structures, Ind. 
Eng. Chem. Res. 39, 1198. (2000)

[4] Bate, D. M. -  Lehrle, R. S.: Kinetic measurements by pirolysis-gas 
chromatography, and examples of their use in deducing mechanisms, 
Polymer Degradation and Stability. 39, 1198. (1996)

[5] Horvat, N. -  Ng, F. I  T : Tertiary polymer recycling: study of poly
ethylene thermolysis as a first step to synthetic diesel fuel, Fuel. 78, 
459. (1999)

[6] Hardman, S. -  Wilson, D. C.: Polymer Cracking -  New Hydrocar
bons from Old Plastics, Macromol. Symp. 135, 113. (1998)

[7] Aguado, J. — Serrano, D P -  Romero, M. D. -  Escola, J. M.: Cat
alytic conversion of polyethylene into fuels over mesoporous MCM- 
41. Chem. Commun. 725. (1996)

[8] Fernandes Jr V. J. -  Araujo A. S. -  Frenandes G. J. T.: Catalytic 
degradation of poly-ethylene evaluated by GC, Journal of Themal 
Analysis. 49, 457. (1997)

[9] Fernandez M.J. -  Fernández M. D.: Thermal degradation of copoly
mers of styrene and 4-nitrostyrene, Polimer Degradation and Stabil
ity. 5, 159. (1998)

[10] Af Miskolczi -  L. Bartha -  Gy. Deák -  B. Jóvér -  D. Kalló: Investi
gation of hydrocarbon mixtures obtained from waste polymer degra
dation, MODEST, Budapest, 2002, July 4,h-9th, 2002

Irodalomgyűjtés lezárva: 2002. július

OSSZEFOGLALAS

Miskolczi Norbert -  Bartha László — Deák Gyula -  Jóvér Béla -  
Kalló Dénes: Polietilén-hulladékok termikus és katalitikus 
degradációjának tanulmányozása
A polimerhulladékok mennyiségének csökkentése mind környe
zetvédelmi, mind energetikai szempontból fontos kérdés. A hul
ladékkezelés egyik módját képezik az ún. krakkolási eljárások, 
melyek során a polimer szénláncának széttöredezése miatt külön
böző forráspont-tartományú szénhidrogének keletkeznek. Katali
zátorok alkalmazása előnyösen hat a termékhozamokra és a ter
mékek szerkezetére.
Adalékolt és adalékolatlan hulladék polietilén termikus és katali
tikus degradációját tanulmányoztuk. Vizsgáltuk a zeolitkatalizá- 
torok hatását a termékhozamokra és a keletkezett termékek szer
kezetére. Kimutattuk, hogy az alkalmazott katalizátorok 
szignifikáns hatást gyakoroltak a termékek jellemzőire. A krak- 
kolódási folyamatok aktiválási energiája katalitikus átalakulás 
esetén 357 kJ/mol-nál kisebb, a termikus reakcióra pedig 369 
kj/mol.

[Magy. Kém. Lapja, 58, 172 (2003)]

SUM M ARY

N. Miskolczi -  L. Bartha -  Gy. Deák -  B. Jóvér -  D. Kalló: Inves
tigation of Thermal and Catalytic Cracking of Waste Polyeth
ylene
Reduction of polymer wastes is important both from environ
mental and energetic aspects. The degradation of polymer wastes 
is one possibility of industrial utilization. Hydrocarbon products 
of different boiling point ranges can be obtained in this way. The 
decomposition processes could be enhanced by catalysts having 
notable effects on their rates, and also on the structure and prop
erties of the reaction products.
Degradation of different types of waste polyethylenes were stud
ied in a batch reactor in absence and presence of catalysts. The 
influence of zeolite catalysts on the degradation products, i.e., on 
the amount and composition of gas and liquid components were 
studied. It was found that the properties of the products signifi
cantly depend on the characteristics of applied catalysts. Presum
ing first order kinetics the activation energies of thermal and cat
alytic degradation processes of the waste polyethylenes were 
determined. The activation energies of cracking reactions were 
less than 357 kJ/mol in catalytic cases, and 369 kj/mol in thermal 
reactions.
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Emil Fischer és Zemplén Géza jubileumai 
és közös munkássága

A 2002. és a 2003. év jub ileum i döm pingjeiből nemzetközi és hazai je len tőségénél fo g va  kiem elkedik E m il F ischer  
és Zemplén Géza életének és m űködésének több je len tő s évfordulója. 2002: Em il F ischer születésének 150. év
fordulója. 2003: Zemplén Géza születésének 120., a Budapesti M űszaki Egyetem  Szerves K ém iai Tanszéke általa 
való alapításának (a szerves kémia önálló oktatása bevezetésének M agyarországon) 90. jubileum a.

A közös megemlékezést az Em il Fischer jub ileum ok aktualitásának gyengülése ellenére a kényszerűségen kívül 
(kézirat és terjedelem hiánya) a célszerűség is indokolja: a két szellemóriás kapcsolatának bemutatása, ami a 
M agyarországi Humboldt-Egyesület tevékenységében teljesedett ki. A z Egyesület fo lyó ira ta  közli E m il Fischer 
kapcsolatát m agyar szerves kémikusokkal, elsősorban Zemplén Gézával, am it a témáról írt ismertetőben a lehető
ségek határait figyelem be véve bemutatunk.

Sz. G.

Emil Fischer és iskolája

Em il F ischer alapvető je len tősége a szerves és biokémia  
számára nem csak úttörő tudományos munkáiban és tudo
m ánypolitikai aktivitásában rejlik. Hagyatékához tartoz
nak tanítványai is, akik azt, am it elkezdett, továbbvitték, és 
akikből az első generációban hatot, a másodikban kilencet 
Nobel-díjjal tüntettek ki.

A z E m il Fischernek  100 évvel ezelőtt átadott Nobel-díj 
-  am ely a m ásodik a kém iai N obel-díjak sorában és az el
ső a szerves kém iában [ 1 ] - ,  am ely ráadásul születésének 
150. évfordulójával is egybeesik, többféle szem pontból is 
alkalm at nyújt tudom ányunk egyik legkim agaslóbb sze
m élyének és tudom ányos örökségének méltatására [2-5]. 
A  m últ szerves kém ikusai közül senki sem form álta gon
dolatvilágunkat erőteljesebben, m int Em il Fischer. E z  el
sősorban a biológiához, m int a szerves kémiai kutatás leg
fontosabb és legbőségesebb inspiráló  tényezőjéhez 
viszonyuló útm utató m agatartásával magyarázható. Ő, sok 
kortársával ellentétben, az élő organizmusok kínálta ter
m észetes anyagokra összpontosította kutatásait, akkor is, 
ha ezek „nagym olekulásak” voltak, értsd az akkoriban ren
delkezésre álló m ódszerekkel nehezen feldolgozhatok.

Tudományos munkássága

A fenilhidrazin felfedezését, amelyet 23 évesen vitt véghez, 
az indokokról szóló tudományos m unkák követték. A cuk
rokkal kapcsolatos alapvető kutatásai során ötletesen ki
gondolt és m űvészien kivitelezett kísérletek sorozatával

* Darmstadti Műszaki Egyetem Szerves Kémiai és Biokémiai Intézet, Darmstadt 
A Nachrichten aus dér Chemie 2002. decemberi számában először megjelent 
német nyelvű közleményt fordította Berente Bálint, ELTE Kémiai Technológiai 
és Környezetkémiai Tanszék, Budapest
A szerkesztőség köszönetét fejezi ki Lichtenhaler professzornak, hogy engedé
lyezte a magyar fordítás közzétételét az MKL-ben.

FRIEDER W. LICHTENTHALER*

alapozta meg, és egy máig használatos írási konvencióval 
tette érthetővé a racionális szénhidrátkémiát (1891). M un
kái a purinokról -  a purin nevet már 1884-ben, tehát jóval 
az alapvegyület szintézise előtt javasolta Fischer -  e vegyü- 
letcsoport osztályozásához (1899) és az első nukleozidok 
szin téziséhez vezettek  (1914). A századforduló  tájékán 
kezdett bele Fischer a legszélesebb alapon a harm adik nagy 
vizsgálatsorozatába az am inosavakról, polipeptidekről és 
proteinekről, ami 1907-ben egy oktadekapeptid szintézisé
ben teljesedett ki. 1908-ban egy további term észetes vegyü- 
letcsoport feldolgozását vette célba, a zuzm ók anyagait (ld. 
Römpp Lexikon „Flechtenstoffe”) és a cserzőanyagokat, 
és itt is sikerült leraknia az alapokat e terület feltárásához. 
Végül 1917/18-ban kezdte el a zsírok kém iájának kutatását. 
A z élet szám ára létfontosságú vegyületcsoportok  közül 
egyet sem hagyott ki. Ezzel nem csak a szerves kém ia útját 
jelölte ki, hanem  megterem tette a biokém ia és a m olekulá
ris biológia alapjait. Az ezeknek a term észetes vegyületcso- 
portoknak a kutatásához szükséges új módszerek fejleszté
sében „ő vo lt a felü lm úlhatatlan  klasszikus, a  szerves 
kém iai kutatás m estere analitika és szintézis vonatkozásá
ban” [6], vagy ahogy a Svéd Tudományos A kadém ia elnö
ke 1902-ben a Nobel-díj átadásakor fogalmazott: „A kuta
tás különleges m ódja, am i a szerves kém iát az u tóbbi 
évtizedekben jellem ezte, a legteljesebben bontakozódott ki, 
és legfinomabb m egjelenését érte el Fischer  cukor- és pu- 
rinkutatásaiban. Kísérleti szempontból páratlan” [1].

Fischer  vizsgálatait 600 „kísérleti tartalom m al rendel
kező m unka” és 20 nagy áttekintő m ű -  többnyire előadá
sainak átfogó, kidolgozott leirata -  foglalja össze [7], am e
lyek a k ísérle tek  érthetősége, a gondolkodásm ód 
fegyelm ezettsége, a spekuláció bárm ilyen form ájától való 
kifejezett idegenkedés és a m egalkuvást nem  tűrően sál-
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langm entes stílus által m indenkit lebilincselnek. M a is 
m egcsodáljuk az enzim ek magától értetődő bevonását a k í
sérleti m unkába és a működésükről kialakított elgondolást, 
am i a m ai időkig  átívelő  ku lcs-zár-m odellhez vezetett 
(1894). Ez tudósok nem zedékeinek nyújtott tám pontot a 
m olekuláris felism erési folyam atok m egértéséhez, és az 
egyes elemi életfolyam atokra való alkalm azása által m ér
tékadóan befolyásolta a biológusok és orvosok gondolko
dását (7. ábra).

1. ábra. Emil Fischer 1905 körül a magánlaboratóriumában 
a Friedrich Wilhelm Egyetemen (1945 óta: Humboldt Egyetem)

[15]

Társadalmi kötelezettségei és tudományos öröksége

E m il F ischer  150. születésnapja arra is alkalm at ad, hogy 
tudom ányos m unkásságán túlm enően m űködésének egyéb 
vonatkozásairól is m egem lékezzünk, pl. a N ém et K ém iku
sok Egyesületével kapcsolatos érdemeiről, am elynek törté
nete fontos szakaszaiban négyszer töltötte be az elnöki 
tisztét [8]. Oktatási kötelezettségektől m entes term észettu
dom ányi kutatóintézetek létrehozására irányuló lankadat
lan igyekezete 1911-ben a V ilm os C sászár Társaság 
(K aiser-W ilhelm -G esellschaft, KW G) m egalakulásában 
csúcsosodott ki [2, 9]. Jelentős volt közvetítői munkássága 
is az ipar és a korm ányzat között, különösen az I. világhá
ború alatt [2, 10].

Fischer  alapvető jelentősége a szerves és biokém ia szá
m ára azonban nem csak ezekben a tevékenységekben és 
úttörő tudom ányos m unkáiban rejlik. A hatalm as hagya

ték, am it hátrahagyott, legalább annyira a tanítványaiban is 
rejlik, akiket kinevelt, és akik azt, am it elkezdett, tovább
vitték . A z összesen 330 tudom ányos m unkatárs közül, 
akik 45 éves pályafutása során m egfordultak nála -  először 
M ünchenben, majd Erlangenben (1882-1888), W ürzburg- 
ban (1888-1892) és végül egy negyedszázadon át a berlini 
Friedrich W ilhelm Egyetemen (ma: Humboldt Egyetem) -  
220 volt doktorandusz. Ráadásul nem csak Európa majd 
összes nemzete, elsősorban Anglia (16), volt képviselve, 
hanem  az USA (20!), Japán (2) és K ína is. A korra je llem 
ző, de Fischer m unkaterületeit is jó l tükrözi, hogy a 110 
post-doc m unkatárs -  éppúgy a világ majd összes országá
ból (USA: 14, Anglia: 9, Japán: 5, Oroszország: 4) -  csak
nem  fele orvos volt, akiket ily m ódon bevezetett a szerves 
analitikába és a preparativ munkába, ami az orvosi kém ia 
későbbi fejlődésének kétségtelenül lényeges im pulzusokat 
adott.

Fischer  doktoranduszainak többsége a vegyiparban he
lyezkedett el, ahol az „Emil Fischer-tanítvány”-védjegy a 
karrierjük szempontjából biztosan előnyös volt. Néhányuk 
valóban vezető  beosztásig  ju to tt, pl. a B oehringer 
M annheim nél és Bayer L everkusennél. M indam ellett 
Fischer  m unkatársainak egyharmada, összesen 112 fő, vá
lasztott egyetemi pályafutást vagy helyezkedett el kutató- 
intézeteknél, pl. a KW I-nél vagy a Rockefeller Institute for 
M edical Research, New Yorknál [2, 11]. Ahogy 20, későb
bi kutatásaik által híressé vált Emil Fischer-tanítvány csa
ládfája alátám asztja, találhatunk köztük néhányat a XX. 
század legjelentősebb vegyészei és biokém ikusai közül. 
Közülük négyet -  Otto Dielst, Hans Fischert, Fritz Pregelt 
és A d o lf Windhaust -  kémiai és további kettőt, Kari Land- 
steinert és Ottó Warburgot fiziológiai vagy orvosi Nobel- 
díjjal tüntettek ki. Ez a következő generációban is folytató
dik, hiszen az „Emil Fischer unokák” közül kilencen tártak 
fel olyan területeket, am elyeket szintén Nobel-díjjal ism er
tek el (2. ábra).

Term észetesen nehéz m egbecsülni, m ennyiben befo
lyásolta ezen tudósok későbbi kutatási tevékenységét az 
Em il F ischerrel való együttműködés. Azok esetében, akik 
hosszabb időt töltöttek laboratóriumában és tém áit tovább
vitték, mint Zemplén, Helferich, Freudenberg és Bergmann, 
félreism erhetetlen a keze nyoma. Óvatosabban becsülhető, 
hogy azokat a Fischer-tanítványokat, akik saját munkájuk 
számára egyértelm űen más kutatási területet választottak, 
pl. Landsteiner és Warburg, mennyire befolyásolta az il
lusztris mesterrel együtt végzett munka, ami gyakran v i
szonylag rövid volt. Akárhogyan is, kétségtelen, hogy Em il 
Fischer  iskolája m inden tagjára hatott fenomenális élesel
m éjűségével és villám gyors felfogóképességével [13], ha
talmas munkabírásával, kutatási területeinek az élet építő
köveit je len tő  term észetes vegyületek  szerkezetét és 
szintézisét érintő alapvető kérdésekre való fókuszálásával, 
és sok esetben később bekövetkező felfedezések ösztönös 
megsejtésével -  nem  utolsósorban azonban m indenkit fe
lülm úló kutatói szem élyiségének beható erejével. A d o lf  
von Harnack, teológus és a KW G elnöke, aki e társaság 
létrejöttén és továbbfejlődésén több m int 20 évig dolgozott 
Fischerrel m int elnökhelyettessel együtt, a következő sza-
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H. Bredereck 
R. W. Hoffmann 

H. Stetter

K. Bloch (1964) E. Baer 
H. H. Baer 

C. E. Ballou 
F. W. Lichtenthaler

J. P. Fruton 
S. Moore (1972) 

W. H. Stein (1972) 
L. Zervas

2. ábra. Emil Fischer egy hosszan tartó tudományos sikersorozat elindítója. Személye és nagyjelentőségű kutatási teljesítménye, 
valamint munkáját folytató tanítványai példáján nyilvánvalóvá válik, hogy a szerves kémia tekinthető a biokémia, az orvosi és klinikai 

kémia alapjának [12]. Hat tanítványa, akik erre építkezve új területeket nyitottak meg, szintén Nobel-díjat kapott (a neveket és 
az odaítélés évszámát besötétítettük). Ez a következő generációban is folytatódik: az Emil Fischer unokák között találhatók többen 

a XX. század legkiválóbb kémikusai és biokémikusai közül, akik közül kilencnek a tudományos sikereit szintén Nobel-díjjal tüntették 
ki. Az ábrán EF és az évszám az Emil Fischerrel eltöltött évek időpontját jelzi. Az egyéb betűjelzés (PhD, Dr med, Dr agr) magától

értetődő.
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vakkal fogalm azta m eg ezt 1919-ben a sírjánál tartott bú
csúbeszédében [14]: „Amit akart, mert szükségesnek és jó 
nak tartotta, azt keresztül is vitte, kényszer és ellenséges
kedések  nélkül; hiszen tárgyilagosságával és őszinte 
kedvességével m inden ellenállást lefegyverzett. M égis 
m indenkinek éreznie kellett: ez az em ber nem befolyásra 
vagy hatalom ra, m int olyanra törekedett, hanem a művén 
fáradozott, a m űve pedig a tudomány volt az élet minden 
vonatkozásában. A zt hordta a szívében és ezért élt.” 

M indazok a kiváltságosok, akik ezzel a szerves kémia, 
a biokém ia és a m olekuláris biológia szám ára is egyedülál
ló úttörő figurával együtt dolgozhattak, elkerülhetetlenül 
fontos, talán döntő im pulzusokat kaptak azoknak a kihívá
soknak a leküzdéséhez, am elyek később a saját kutatási 
m unkáikban m erültek fel.
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ÖSSZEFOGLALÁS

Frieder W. Lichtenthaler: Emil Fischer és iskolája 
A szerzőnek a Nachrichten aus der Chemie 2002. 12. számában 
megjelent közleményének magyar fordítása bemutatja Emil Fi
scher munkásságát a szerves kémia fejlesztése terén, rámutat mű
ködése társadalmi kötelezettségeire és felvázolja tudományos 
örökségét.

[Magy. Kém. Lapja, 58, 111 (2003)]

SUMM ARY

F. W. Lichtenthaler: Emil Fischer and His School 
The Hungarian translation of the article, published in the 12th of 
2002 issue of Nachrichten aus der Chemie introduces to the activ
ity of Emil Fischer in the field of organic chemistry development, 
indicates his social commitments and outlines his scientific heri
tage.

Zemplén Géza és az első magyar szerves kémiai tanszék 
megalapítása

M ÓRA LÁSZLÓ*

Bevezetés

A Budapesti M űszaki Egyetem  (m a Budapesti M űszaki és 
G azdaságtudom ányi Egyetem, közism ert nevén: M űegye
tem) aulájában 1966. szeptem ber 30-án szoboravató em 
lékülésen vettünk részt. A M űegyetem  két kiválóságának, 
Varga Józsefnek  és Zemplén Gézának bronz m ellszobrát 
leplezték le (Kákonyi István  ill. László Péter  alkotását). 
E lőször P olinszky Károly  em lékbeszédét hallottuk a kém i
ai technológia nagy alakjáról, Varga J ó z se f  (1891-1956) 
professzorról, m ajd Csűrös Zoltán  m éltatta a m agyar tudo
m ányos élet k iem elkedő  egyéniségét, Zem plén Géza 
(1883—1956) szerves kém ikus professzort. Csűrös beszé

* Budapest, 1016 Gellérthegy utca 20-22.

dének egyik m egállapítása különösképpen m egragadta fi
gyelm em et: „Szeretném  Zem plén Géza soha közlem ény 
form ájában meg nem  jelent, de leghatalmasabb munkáját 
kiemelni. A Szerves Kém ia Tanszék létesítéséig a M űsza
ki Egyetem en szervetlen és analitikai kém iai beállítottsá
gú vegyészm érnök-képzés folyt. Zemplén Géza létrehozta, 
megszervezte és bevezette a M űszaki Egyetem Vegyész- 
mérnöki Karán a szerves kém ia és különösen a szintetikus 
szerves kém ia oktatását. Ez az oktatás m a is vegyészm ér
nökképzésünk egyik legfontosabb törekvése” [1].

E m ulasztást igyekeztem  pótolni Zem plén Gézáról 
1971-ben megjelent életrajzi monográfiámban, amidőn kü
lön fejezetet szenteltem a most 90 éve, 1913-ban alakult 
műegyetemi szerves kémiai katedra felállításának, elhelye
zésének, felszerelésének, program jának, és vázoltam  a 
Zem plén-iskola kifejlődését [2]. M unkámat megkönnyítet-
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1. kép. Zemplén leánya, Zemplén Éva és özvegye, Zemplénné 
Rau Sarolta (1970). A falon Zemplén festményei és arcképe 

(Gyapayné Hlinka Nelli, 1942)

te, hogy Zemplén  közeli munkatársai, Bognár Rezső, Csű
rös Zoltán, Farkas Loránd, Gerecs Árpád, Jókai Alajos, 
Tettamanti Károly, Szántay Csaba és m ások szóbelileg, va
lamint Issekutz Béla, P iánk Jenő, M ester László (Párizs), 
H elferich  B urghardt (Bonn), és K ari Freudenberg  
(H eidelberg) professzorok írásban közölték em lékeiket. 
Természetesen megkerestem Zemplén  m ég élő hozzátarto
zóit; özvegyét, Zemplénné Rau Saroltát és lányát, Zemplén 
Évát (Róma), akik élményeiken kívül iskolai bizonyítvá
nyokat, kinevezési és egyéb iratokat is készséggel rendel
kezésem re bocsátottak. Zemplén Éva szerzetes-főnökasz- 
szonyként a ’70-es években hunyt el. K ét fiútestvére közül 
Tibor korán meghalt, Dénes missziós-testvérként élt kül
földön. Zemplén  professzornak így unokája nem maradt.

A tanulmányok és a felkészülés évei

Idén ünnepeljük Zemplén Géza születésének 120. évfor
dulóját, szükséges tehát, hogy pillanatképekben felidéz
zük élete főbb állom ásait. Született 1883. október 26-án 
T rencsénben. P osta tisz tv ise lő  édesa ty ját röv idesen  
Fium ébe helyezik, ahol Zemplén Géza elvégzi a gim názi
um ot és 16 éves korában jelesen érettségizik (1900). U tá
na az Eötvös Kollégium  tagjaként a budapesti Tudomány- 
egyetem en tanul, és 1904-ben „sum m a cum  laude”

bölcsészettudom ányi doktorrá avatják. Egy évig tanárje
löltként a M arkó utcai főreálban tanít, m ajd m egszerzi a 
term észetrajz-kém ia szakos középiskolai tanári oklevelet. 
A fiatal tanárt azonban nem elégíti ki a középiskolás gye
rekek tanítása, tudom ányos feladatokat akar m egoldani, 
ezért m egpályázza a Selmecbányái főiskolán m eghirdetett 
asszisztensi állást. A pályázata sikerül és Zemplén Géza 
1905. m ájus 15-én a selm eci Bányászati és Erdészeti Fő
iskola erdészeti kém ia tanszékének tanársegédjeként el
kezdi oktatói m unkáját, m elyet a m űszaki felsőoktatásban 
fél évszázadon át folytat.

A  festői fekvésű, nagy m últjáról híres bányászvárosról 
és akadém iájáról, valam int nevezetes tanárairól (Jacquin, 
Scopoli, Ruprecht, D elius, Doppler, Wehrle, Farbaky, 
Schenek  stb.) bizonyára sokat hallott és az ő példájuk lebe
gett szeme előtt.

Várakozásában nem csalódott, am it selmeci éveinek rö
vid összefoglalása is bizonyít. A  Főiskola állom ányában 
összesen nyolc évet (1905-1913) töltött, ebből négy évet 
dolgozott Selm ecbányán és ugyanennyit javarészt külföl
dön tanult -  Berlinben, Em il F ischer  intézetében két és fél 
évet (1907-1910), Észak-Am erikában, 1912-ben a nem 
zetközi alkalm azott kém ia kongresszuson 2-3 hónapot, 
egy évet katonai szolgálatban (1905-1906), továbbá bel
földi tanu lm ányúton  és évenkénti szabadságon  volt. 
A selmeci évek részleteit jó l ism erjük, m ert H iller István  
soproni kollégám  a városban található volt Selmecbányái 
főiskola levéltári irataiból kigyűjtötte a Zemplén Gézára 
vonatkozó anyagot [3]. Tudjuk például, hogy odakerülését 
követő évben, 1906 decem berében m ár adjunktus lett és fi
zetése 1907-ben 2 200 koronára em elkedett. Ebből tartotta 
el családját, ugyanis 1907 m ájusában m egnősült és házas
sága kezdeti boldog éveit két gyerm ekükkel (Éva  1908, Ti
bor 1912) Selmecbányán élték át.

2. kép. A Bányászati és Erdészeti Főiskola Selmecbányán 
(1910-es évek)

A tudom ányos m unka terén is gyüm ölcsöző korszaka 
volt, am it bel- és külfö ld i fo lyóiratokban m egjelen t 62 
közlem énye igazol. Saját kezűleg írt önéletrajzában így 
jellem zi a selm eci főiskolán Bencze Gergely tanár erdésze
ti kém ia tanszékén folytatott kutatásait: „Itt eleinte talaj- 
elem zéseket végeztem , továbbá a fa száraz lepárlásával és 
a fának kém iai tulajdonságaival foglalkoztam , m iközben 
az organikus kém ia felé fordult figyelm em ” [4]. E tém ák
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ból írta a „ Fából készített czukor és alkohol ” című m unká
ját, am ellyel elnyerte az 1908. évi Deák Ferenc-pályadíjat. 
Tehát Selmecbányán kezdett foglalkozni a szerves kém iá
val, m elyet azután elm élyítettek a berlini egyetem en Emil 
F ischer  intézetében folytatott tanulm ányai. Em lített ön
életrajzában így em lékezik Berlinre: „A z első évben az 
egyetem  organikus kém iai laboratórium ában végeztem  
önálló vizsgálatokat a szénhydrátok, fehérjék és enzimek 
köréből és olyan szerencsével dolgoztam, hogy a m ásodik 
évben Em il F ischer  a saját laboratóriumában ajánlott fel 
szám om ra dolgozóhelyet” [4].

A Nobel-díjas Em il Fischerrel együtt végzett m unkáju
kat hét közösen írt dolgozatban adták közre, melyek külföl
di és magyar folyóiratokban egyidejűleg megjelentek. Ily 
módon Zemplén  nevét m ind külföldön, mind itthon m egis
merték. Berlinben olyan szakemberek figyelmét is magára 
vonta, m int H ans P ringsheim  és E m il Abderhalden. 
Az utóbbi m eghívta őt intézetébe, am it Zemplén  m egkö
szönt, de 1910 végén visszatért Selmecbányára, és folytat
ta adjunktusi munkáját. Ehhez kapcsolódó kevésbé ismert 
adalék, hogy a kétéves tanulmányútját engedélyező, 1908. 
X. 1-jén kelt 69481/I.A  sz. földmívelésügyi minisztériumi 
rendelethez csatolták Zemplén  saját kezűleg írt nyilatkoza
tát, am ely szerint tanulmányútja befejezése után legalább 
10 évig a Selmecbányái erdészeti főiskolánál marad, ha a 
m egüresedő tanszék ellátását a minisztérium reá bízza.

A főiskola tanári kara, a selmeci hagyom ányok szelle
m ében segíti oktató i és kutatói m unkáját. A m ikor 
1912-ben a budapesti Tudom ányegyetem  Zem plént a szén
hidrátok, fehéijék és enzim ek kém iája magántanárának ha
bilitálta, a főiskola engedélyezi, hogy előadásai m egtartá
sára hetente Budapestre utazzék. Ez idő tájt készült el a 
főiskola két kém iai intézetének -  Schelle Róbert, a bányá
szati vegytani és Bencze Gergely, az erdészeti vegytani in
tézet tanárainak  tervei szerin t -  az új kém ia épülete 
(1910-12). A  laboratórium ok berendezésénél és felszere
lésénél m esszem enően támaszkodtak Zemplén  berlini ta
pasztalatára. Term észetesen külön adjunktusi szobája és 
külön laboratórium a volt.

Kutatásaiban a főiskola gazdag könyvtára segitette, aho
vá a XIX/XX. századforduló idején 170 külföldi folyóirat 
já rt (a könyvtár m egmaradt anyaga ma a m iskolci és a sop
roni egyetemeken, m int Selmeci M űemlékkönyvtár m űkö
dik). A főiskola és kísérleti állomás közösen szerkesztett 
Erdészeti Kísérletek c. folyóiratában Zemplén  adjunktus
nak tucatnyi dolgozata látott napvilágot. Összefoglaláskép
pen m egállapíthatjuk, hogy a magyar tudomány szerencsé
je , hogy Zemplén  Selm ecbányára került, m ert a főiskola 
jóvoltából m ehetett Berlinbe, ahol Em il Fischer m ellett el
sajátította a szerves kém ia legújabb eredményeit és mód
szereit. Selmeci adjunktusi munkájának tapasztalatait azu
tán a műegyetemi katedra m egszervezésénél hasznosította.

Pályázat a Műegyetemen felállított új szerves kémiai 
tanszék betöltésére

Hazánkban a szerves kém ia elég későn és lassan bontako
zott ki. Nálunk ugyanis hiányzott a gazdasági-társadalm i
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háttér, am ely Nyugaton, főként Ném etországban lehetővé 
tette az új eredm ények m egszületését és gyakorlati haszno
sítását. A külföldi példákkal szemben M agyarországon az 
egyetem eken nem volt egyetlen szerves kém iai tanszék 
sem. Legelőször a M űegyetem en vetik fel az önálló szer
ves kém iai képzés szükségességét, llosvay Lajos, aki kül
földi tanu lm ányú ján  (1880-1882) M ünchenben, Baeyer 
Adolfnál hosszabb időt töltött, felismerte, hogy a jövő  a 
szerves kém iának kedvez. M ár 1898-ban a M űegyetemen 
szót em elt szerves kém iai laboratórium  létesitése érdeké
ben. Az 1900. évi rektori székfoglalójában ism ét hangsú
lyozta, hogy meg kell terem teni az önálló szerves kémiai 
oktatást. A M űegyetem en a szerves kém iát az általános ké
m ia keretében 1913-ig llosvay  adta elő, ennek a szénhidro
génekre vonatkozó részét 1905-ben könyv form ájában is 
megjelentette. E m unkáját tartják a szerves kém ia magyar 
nyelven kiadott első széles körű ism ertetőjének [5].

llo sva y  érdek lődése a szerves kém ia iránt haláláig 
(1936) fennmaradt. Aktív közéleti szereplésével, m int az 
Akadém ia alelnöke, a Természettudományi Társulat elnö
ke, a M űegyetem több ízben m egválasztott rektora és dé
kánja stb. kiem elkedő szervezőm unkát végzett, amivel be
írta nevét a tudom ánytörténetbe. A „M agyar C hem iai 
Folyóirat” és más szaklap szerkesztőjeként jó l ism erte a 
kém ia nagyjainak közlem ényeit, köztük E m il F ischer  és 
Zemplén Géza közös dolgozatait is (1909-1911). llosvay  a 
M űegyetem en is vezérszerepet já tszott az új kém iai tan
székek (elektrokém ia 1905, mezőgazdasági kém iai tech
nológia 1908) felállításánál.

Ilosvaynak  a műegyetem i kém iaoktatás extenzív kiter
jesztésére irányuló törekvéseit újabb siker koronázta, m i
dőn 1913-ban az újabb tanszékek között szerves kém iai 
katedrát is rendszeresítettek, és a professzorok személyére 
pályázatot írtak ki. A szerves kém iára pályázók elbírálásá
ra llo svay  elnökletével, a három  kém ikus professzorból 
(Szarvasy Imre, ‘Sigm ondElek, P feifer Ignác) jelölőbizott
ságot szerveztek. A z 1913 elején m egjelent pályázat be
adási határidejének 1913. április 30-át jelö lték  ki. llosvay  
tanácsára Rados Gusztáv rektor január elején levelet kül
dött E m il Fischernek  és ebben vélem ényét kérte Zemplén  
Gézáról. Fischer 1913. január 26-án válaszolt, levelében 
melegen ajánlotta és alkalm asnak ítélte Zem plént a m ű
egyetem i tanári állásra. A válaszlevél m egírásakor vagy 
utána m egkapta Zemplén Géza 1913. január 18-i keltezésű, 
Selmecbányáról küldött levelét, m elyben ajánlólevelet kér 
tanítómesterétől. A  két levél teljes szövegét Lichtenthaler 
F.W. a közelm últban m egjelent dolgozatában közreadta 
[6].

A M űegyetem  új, M agyarországon elsőként szervezett 
szerves kém ia tanszékére négyen pályáztak. K őnek F ri
gyes, a budapesti Tudom ányegyetem  nyilvános rendkívüli 
tanári címmel felruházott, 46 éves m agántanára, aki a szer
ves kém iát 16 éve fakultatív tárgyként adta elő. Bittó Béla 
48 éves, műegyetemi magántanár, szabadalmi bíró; Doby 
Géza 36 éves, egyetemi magántanár, fő vegyész és Zem p
lén Géza 29 éves, egyetemi magántanár, főiskolai adjunk
tus. A b írálóbizottság  a je lö ltek  szokásos rangsorolását 
m ellőzte és csupán Zem plént javasolta. Indokainak egyik
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m ondatát idézem: „Am ikor a bizottság tagjai azt ajánlják, 
hogy egyedül és kizárólag Zemplén Gézát jelöljék, erre az 
elhatározásra nem  a Zemplén, hanem a József M űegyetem 
nek helyesen felfogott érdeke indította őket” [7]. A bizott
ság ijavasla to t a vegyészm érnöki szakosztály, majd a M ű
egyetem i Tanács 1913. jún ius 16-i ülésén egyhangúlag 
elfogadta. Felterjesztésüket a VKM (Vallás- és K özokta
tásügyi M inisztérium) pártolólag továbbította a királynak, 
aki 1913. augusztus 20-i hatállyal kinevezte Zemplén Gé
zá t „a budapesti kir. József M űegyetem hez az organicus 
chemiai tanszékre nyilvános rendes tanárrá” . Erről a VKM 
1913. szeptem ber 6-i 138, 185. sz. okiratában értesítette. 
Zem plént a jó  hír Selmecbányán érte, és első dolga volt, 
hogy tollat ragad és megköszöni Ilosvaynak, am it érte tett. 
„Teljesen tudatában vagyok annak, hogy műegyetem i ta
nárrá kinevezésem et kizárólag M éltóságodnak köszönhe
tem, s ezért m indig hálás leszek. ( .. .)  Nagy hálám at azzal 
fogom bizonyítani, hogy buzgón fogok igyekezni m űegye
tem ünk javára munkálkodni azon szép példa nyomán, m e
lyet M éltóságodtól alkalm am volt évek hosszú során csen
desen ellesni. Hálás tanítványa, Zem plén Géza dr.” [8].

A levél bizonyítja Zemplén  tájékozottságát, jó l tudja, 
hogy Ilosvay  akarata érvényesül a M űegyetem en a ve
gyészm érnöki szak ügyeiben (tájékozódhatott testvérbáty
jától, Zemplén Győzőtől is, aki 1912. május 25-től a M ű
egyetem  fizikaprofesszora). Ilosvay  b izalm át Zem plén  
eredm ényes m unkásságával ki is érdemelte. Ilosvay  m eg
elégedését azután Zemplén  akadém ikusi tagajánlásában és 
számos más alkalom m al kifejezte. Zemplén  viszont érzel
m eit és háláját Ilosvay  80. születésnapi felköszöntőjében 
(1931), m ajd a halálakor, 1936-ban írt nekrológban örökí
tette meg.

Ilosvay  kezdettől figyelem m el kísérte Zemplén  kutatá
sait. Az Em il Fischertől kért ajánló sorokat* -  Ilosvay  régi 
barátja, Rados Gusztáv rektor útján -  inkább csak a külvi- 
lági beavatkozás elhárítása céljából kérte. A máig is m eg
m aradt ajánlólevelek (protekciót kérők) tárgyában egyéb
ként Zem plén Géza  felfogását egy későbbi időpontban 
(1927) írt következő levele tükrözi, m elyet egyik akadém i
kus barátjának írt: ,M ü ller  Sándor ügyében a szükséges 
ajánlást megtettem , és megtettem  volna akkor is, ha nem 
írsz, m ert arra való fiúnak tartom ” [9].

Az első hazai szerveskémia-katedra megszervezése

A m ikor Zemplén Géza elfoglalta professzori helyét a M ű
egyetem Gellért téri pavilonjának (építette Czigler Győző  
1902-1904-ben) D una-parti II. em eletén, öröm ébe sok 
üröm is vegyült. Tanszékének helyzetét később így je lle 
mezte: „Nem volt felszerelve sehogy sem, úgyszólván üres 
falakat és néhány dolgozóasztalt találtam. Dotációja nem 
volt, és nem  is rem élhettem  kellő  felszerelést, m ert 
1914-ben kitö rt a v ilágháború, am ely m ég jövendő  re 
m énységem et is m egsem m isítette” [10]. A háborút követő 
történelm i esem ények (forradalm ak, Trianon, hatalm as

* A levél fakszimile lapunk 188. oldalán látható Fischer János közleményében.

3. kép. Zemplén Géza a műegyetemi szerves kémiai tanszék 
professzori laboratóriumában (1926)

infláció stb.) sem kedveztek az új tanszék m egerősödésé
nek, a stúdium kifejlődésének.

E nehéz időszakban m utatkozott m eg Zemplén  átlagon 
felüli tehetsége; nem  csupán kiváló kutató és vérbeli peda
gógus, hanem  gyakorla ti érzékkel bíró  szervező, m ai 
nevén m enedzsertípusú szakem ber volt. Az oktatáshoz és 
kutatáshoz szükséges felszerelések, eszközök m egszerzé
séhez bekapcsolódott nem csak a Chinoin (1915), a Flóra, a 
B ayer G yár stb. fejlesztésébe, hanem  részt vállalt a 
K rausz-M oskovitz laboratórium, vagy a M olnár és M oser 
drogéria napi feladatainak m egoldásában. E m unkák ellen
értékéből szerelte fel intézetét. M ég a hallgatói laboratóri
um i eszközök, berendezések beszerzéséhez szükséges se- 
g itséget is szak tudásával, szak tanácsadói m unkájával 
szerezte meg. Hosszú időn át a m aga költségén já ra tta  a fo
lyóiratokat, szerezte be a könyveket és a vegyszereket is. 
A saját zsebéből javíttatta meg, ha valam i elromlott. A tan
széki iratok között találtam  olyan szám lacsom agot, m ely
ben például P.M. m űszerésznek az olajszivattyú és auto
kláv átalakítása fejében 2 098 koronát fizetett. M érlegek, 
lom bikok leszá llításáért példáu l a C alderoni cégnek 
10 876 koronát küldött. Egy könyvkötőnek borsos szám lát 
egyenlített ki a Chem isches Zentralb latt évfolyam ainak 
bekötéséért. Kevesen tudják, hogy halála után a túlnyom ó- 
részt félbőr kötésű és Z betűvel jelölt, felbecsülhetetlen ér
tékű 1 500 kötetes könyvhagyatékát a M űegyetem  Szerves 
Kémia Tanszéke örökölte.

M űködése első  éveiben az okta tó-kutató  m unkában
László E de D ezső, O sw ald  Loránd, m ajd K ollár Géza,
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Schwalm György, Hoffmann Sándor és Földi Zoltán  segí
tette. A ’20-as években Bartha Andor, Kunz Alfonz, Braun 
Géza, Kiss D énes a legfőbb tám aszai, akikhez 1927-től 
Csűrös Zoltán, Bruckner Zoltán, Jókay Alajos és 1928-tól 
Gerecs Á rpád  csatlakozott. A ’30-as évek végén oly kivá
lóságok segítették munkájában, m int Bognár Rezső, Tetta- 
m anti Károly, m ajd a ’40-es években Farkas Loránd, M es
ter László. N evezettek  -  m int tanársegédek , illetve 
adjunktusok -  igazi segítőtársak az oktatásban, az előadá
sok dem onstrálásában, főként pedig a laboratóriumi gya
korlatok levezetésében.

Zemplén G ézának  egyedülállóan jelentős szerepe volt 
hazánkban az egyetem i szerves kémiai stúdium kialakítá
sában és fejlesztésében , m elyben úttörő szerepe volt. 
Ez irányú tevékenységének  részletezése hosszú tanu l
mányt igényelne, ehelyütt csak m unkája néhány m ozzana
tára m utatunk rá. Említettük, hogy 1913 előtt az egyetem e
ken nem  volt kü lön szerves kém ia tanszék, hanem  a 
szerves anyagot a kém ia tantárgyon belül szórványosan is
m ertették. A  M űegyetem en például az általános kém ia 
professzora, Ilosvay Lajos a századfordulón (1898) beve
zetett és 1913-ban m ég érvényben lévő tanrend szerint az
I. évfolyam ban heti 2,5 órában és a folytatást a II. évfo
lyam ban heti egy órában adta elő, szerves kém iai gyakor
lat pedig nem volt, és a szigorlaton külön tárgyként sem 
szerepelt a szerves kémia. A helyzetet Zemplén  gyökere
sen m egváltoztatta: a szerves kém iát 1916-tól a m ásodéve
sek egész éven át heti 6 órában hallgatták Zemplén  ragyo- 1
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1. ábra. Zemplén ajánlása Binder-Kotrba Géza és Lányi Béla 
berlini ösztöndíjára (1925)

mkl

gó előadásában. Utána a III. évfolyam  első félévében heti 
30 órában szerves kémiai gyakorlatokat folytattak. Tudá
sukról a sikeres kollokvium uk után a m ásodik szigorlaton 
tettek tanúbizonyságot. A M űegyetemen 1901-től beveze
tett műszaki doktori szigorlaton a doktorjelöltek négy fő
tárgy közül választhatták a szerves kémiát. A műszaki dok
torátus (doctor rerum technicarum ) elnyeréséhez doktori 
értekezést kellett készíteni, nyom tatásban beadni, m ajd a 
doktori szigorlaton m egvédeni [11] (sajnos m áig sincsen 
jegyzék a Zemplén  irányításával készült műszaki doktori 
disszertációkról).

Zemplén  szervező tehetségét a M űegyetem  vezetésében 
is felhasználták  és több alkalom m al dékánnak (1923— 
1926, 1939-1940) választották. E tisztségében is szigorú, 
de igazságos vezetőnek bizonyult. Az érdem eseket felka
rolta és igen nagy súlyt fektetett a külföldi ösztöndíjak oda
ítélésére. Tekintélyének köszönhetően számos fiatal tehet
ség tudom ányos pályáját segítette elő. Beosztottai közül 
például Braun Gézát a Smith Jerem iás-ösztöndíjjal A m eri
kába küldte, K unz A lfonz  m egkapta a R ockefeller-dijat 
(1924). A m ikor pedig a szegedi egyetemről Bruckner Győ
ző  a Nobel-díjas Pregl grázi professzorhoz ment a szerves 
mikroanalízis tanulm ányozására (1929), Zemplén  is oda- 
küldte Kiss D énesi a m ódszer elsajátítására. Az Interna
tional Education Board ösztöndíjra Hoffmann Sándort, né
m etországi tanulm ányokra Binder-Kotrba Gézát és Lányi 
Bélát javasolta 1925-ben (ld. 1. ábra).

Ami az oktatás tartalm i részét illeti, Zemplén  kezdettől 
fogva korszerű program  kialakítására törekedett. A szerves 
kém ia előadásait m ár az 1914/15-ös tanévben kibővíti az 
enzim ek tárgykörével, 1915/16-ban külön tárgykörként 
előadja a g lükozidokat, 1916/17-ben a festékeket és 
1918/19-ben a proteineket. A háború utáni években beve
zeti a „Szerves készítm ények gyártása” új tárgyat a m ásod
éves vegyészm érnök-hallgatók részére (1925/26). A v e
gyészm érnök-hallgatók 1929-től szigorlati laboratóriumon 
vettek részt.

Beosztottai és tanítványai egyöntetűen állítják, hogy 
Zemplén  briliáns előadó volt, aki órája alatt a hallgatóság fi
gyelmét valósággal lebilincselte. Döbbenetes em lékezőte
hetsége révén a legterjedelmesebb adatok tisztán rögződtek 
agyában, mégis -  asszisztensei tanúsága szerint -  minden 
órája előtt gondosan készült, átnézte jegyzeteit. A táblán a 
szerkezeti képletek felírásakor a reakciók érzékeltetésére 
színes krétákat használt, hogy jobban kitűnjenek a m oleku
lák reakcióban részt vevő részei. Sok kémcsőkísérletet m u
tatott be a legnagyobb ügyességgel, pontossággal. A vizs
gákon szigorú volt, de türelem m el hallgatta a felelőt, és 
csak az igazán készületlen diákot buktatta meg.

Az ism eretek átadásának hagyom ányos eszközét, a tan
könyvet nem  tartotta m eghatározónak. Csupán két, az ok
tatásban is felhasználható szakkönyvet írt. A z elsőt pro
fesszori pályafutása kezdetén, 1915-ben, „A z enzim ek és 
gyakorlati alkalm azásuk” címűt, és a végén, 1952-ben a 
„Szerves kém ia” cím ű terjedelm es munkát, am elyben kö
zel fél évszázad oktatásban és kutatásban szerzett tapaszta
latait foglalta össze. E könyvet, az A kadém ia megbízására, 
m ár súlyos betegen, otthonában irta. M unkája fogadtatása
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ellentm ondásos volt; az MTA 1952. évi nagygyűlésén a fő
titkár például nyilvános megvitatását és bírálatát javasolta 
m ég a könyv m egjelenése előtt, mert szerinte a könyv „hi
bái és gyengéi az A kadém ián kívüli szakem berek széles 
köreiben is közism ertek” . A szerves kémikus akadém iku
sok azonban m egvédték Zem plént; nevükben Bruckner  
G yőző  kifejtette, hogy súlyos mulasztás lenne Zemplén  is
merettárát veszni hagyni, mivel az egyszersm ind a magyar 
szerves kém iai kutatás történetének ismerete szem pontjá
ból is nagy veszteség volna. „A könyv ebből a szem pont
ból teljesen m egfelel céljának.” — zárta le a vitát az MTA 
Szerves Kémiai Bizottság elnöke [12].

A gazdag preparatív  anyagot tartalm azó m unka a 
F ischer-Zem plén  irányzat fontos dokumentuma, am ely az 
elek tron ikus-m echanisztikusi elm élet k ifejlődése előtti 
korszak szerves kutatásával foglalkozik. Az 1 215 oldalas 
m ű 1/5-ét, vagyis 250 oldalát kitöltő név- és tárgym utatót 
Oláh György és Kisfaludy Lajos készítették.

A  M űegyetem  szerves kémiai tanszékének a m egalapí
tástól (1913) a m ásodik világháborús évekig tartó idősza
kát az oktatás kifejlesztésével, tartalmának bővítésével, az 
oktatás-kutatás egységét biztosító  tudom ányos eredm é
nyeivel a tanszék hőskorának tekinthetjük, am ely szorosan 
kötődik Zemplén  professzor személyéhez.

A Zemplén-iskola

Kétségtelen, hogy a műegyetemi szerves katedra két világ
háború közötti történetének legfontosabb eredm énye a 
Zem plén-iskola kialakítása volt. Alapítását számos tényező 
segítette, a legfontosabbat Zemplén  egyik beszédében így 
körvonalazta: „A z intézet tudom ányos problém áit m eg
szabta az az irány, am elyet már Selmecbányán az erdészeti 
főiskolán töltött idő alatt megkezdtem. Tekintve, hogy Em il 
Fischer m ellett töltöttem közel három évet, aki a szénhyd- 
rátok nagy kutatója volt, önkéntelenül én is ebből a nagy 
vegyületcsoportból vettem problém áim at” [13]. A k iin d u 
lópont tehát a berlini intézet, ahol egy évet Fischer privát 
laboratóriumában dolgozott. E kitüntetést szorgalmán, te
hetségén kívül bizonyára mestere életfelfogásához és ér
deklődési köréhez való hasonlósága is indokolhatta.

E m il F ischer  önéletrajzából tudjuk, hogy zongorán 
könnyűszerrel játszotta Haydn, Beethoven, M ozart szoná
táit. Zemplén  is zenekedvelő em ber lévén, szerette a klasz- 
szikusokat, az olasz és W agner-operák lem ezeiből teljes 
gyűjteménye volt. Fischer felfogása szerint a kutatás alko
tás, melyhez művészi ihlet szükséges. Zemplénről tudjuk, 
hogy fiatalon festegetett, képei ma is a M agyar Földtani In
tézetet és a M agyar Vegyészeti M úzeumot diszítik. Fischer 
a kutatás sikeréről tanította: „Das w ichtigste ist die 
Fragestellung”, vagyis eredményhez úgy jutunk, ha olyan 
feladatokat tűzünk ki, m elyeket a tudomány jelen állapotá
ban m eg tud oldani. Zemplén  is arra buzdította m unkatársa
it, hogy a „nagy tém ákkal” foglalkozzanak, ne fecséreljék 
erejüket. A kutatások módszerére, végrehajtására Fischer a 
ném et hadvezér, M oltke stratégiai elvét átalakítva ezt a ta
nácsot adta: „Getrennt denken und zusammen experim en
tieren”* [14]. Zemplén  is ezt a m ódszert valósította meg,

am ikor m unkatársait bevonta kutatásaiba és velük együtt, 
csoportm unkában (team-work) fejezte be. Például az 1921 
és 1956 között m egjelent 236 tanulmányából 91 -et egyedül, 
145-öt pedig a Zem plén-iskola tagjaival közösen készített.

Zemplén  jó  em berism erő volt, helyesen választotta ki 
munkatársait, akiket ez a megbecsülés egyre nagyobb erő
feszítésekre ösztönzött. K özös m unkájuk eredm ényeit a 
Zem plén-iskoláról a Magy. Kém. Lapja folyóiratban a kö
zelmúltban megjelent cikkben részleteztem [15]. Ezért csak 
a legkiemelkedőbb, nem zetközileg is elismert eredm énye
ket sorolom fel: a cukoracetátok katalitikus dezacetilezése; 
az összetett cukrok és glükozidok szerkezetének felderítése 
és szintézise; a Zem plén-féle lebontás k idolgozása s az 
aglükonok vizsgálata terén elért eredm ények a klasszikus 
szerves kém ia fejlődésének jelentős lépcsőfokai.

A Zem plén-iskola legelső -  nevezhetjük alapító -  tagjait 
a tanszék működését 1913-tól 1941 -ig megörökítő közlem é
nyében sorolta fel. „A számos munkatárs közül, aki intéze
temben dolgozott, azokat említem m eg név szerint, akik kü
lönlegesen hozzájárultak az intézet tudományos sikereinek 
kivívásában. Ezek időbeli sorrendben: Dr. F öldi Zoltán  
egyetemi magántanár, jelenleg a Chinoin-gyár vezérigazga
tója; Schwalm György, jelenleg a Vadásztölténygyár igazga
tója; Vitéz Bartha Andor, jelenleg honvéd műszaki ezredes, 
a fűzfői ipartelepek vezérigazgatója; Dr. Hoffmann Sándor 
műegyetemi magántanár, jelenleg a Chinoin-gyár igazgató
ja; Dr. Kiss Dénes műegyetemi magántanár, jelenleg honvéd 
m űszaki százados; Dr. Csűrös Zoltán  m űegyetem i nyilv. 
rendes tanár, jelenleg már kollégám; Dr. M üller Sándor, je 
lenleg egyetemi magántanár; Dr. Bruckner Zoltán, jelenleg 
a Hungária gum igyár fővegyésze; Dr. Gerecs Á rpád  m ű
egyetemi magántanár, jelenleg a Chinoin-gyár fővegyésze; 
Dr. Bognár Rezső, jelenlegi adjunktusom” [16].

Fentiekhez csatlakozott a negyvenes években M ester  
László, Farkas L oránd  és doktoranduszai, Schuller Nóra, 
Sattler Tibor stb. Az ötvenes években az iskola tagjaként 
sikeresen  közrem űködtek: M essm er András, E ckhard t 
Ede, D őry István, M óczár Elemér, Pallos László, M ajor  
Ádám, Schw awartz József. A  Zem plén-iskola tagjaiból az 
iparba kerültek közül kiem elkedtek a Chinoin-gyárban a 
fent je lzetteken kívül Weisz Rezső, Fári László, D őry Ist
ván, H arsányi Kálmán  és Korbonits Dezső, a R ichter Ve
gyészeti Gyárban Pillich Lajos és Kisfaludy Lajos.

A Zem plén-iskola szellem e és hatása m egm utatkozik 
tanszéki utódainak, Beke Dénesnek, Lem pert Károlynak, 
Szántay Csabának, N ovák Lajosnak, valam int a többi m ű
egyetem i szerves kém ikus tanárnak, Kalaus Györgynek, 
K eglevich  G yörgynek  stb. eredm ényes m unkásságában. 
K ülföldön élő k ivá lóságok  közül A n g ya l István  János  
(Ausztrália, Sydney) és Pavláth A ttila  (USA) em elkednek 
ki, és elsősorban a N obel-díjas Oláh György, aki e sorok 
írójának a következőket írta: „Hálás vagyok, hogy kapcso
latba kerülhettem  Zem plénnel és intézetének rem ek kollé
gáival. E m il F isch er  1902-ben kapta a N obel-d íjá t, és 
1994-ben egyik tudom ányos unokája a Zem plén-kapcsola- 
tok révén ju to tt hozzá ehhez a kitüntetéshez. Erre a család-

* Ami szabad fordításban: „Külön gondolkodni, de együtt cselekedni”.
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4. kép. A 25 éves műegyetemi tanári jubileumára készült 
bronzplakett (Boldogfai Farkas, 1938)

fára büszke vagyok” [17].
Zemplén Géza érdem eit számos kitüntetéssel jutalm az

ták: az MTA levelező (1923), rendes (1927), tiszteletbeli 
tagja (1946), 1928-ban MTA Nagydíj, 1931-ben Corvin- 
koszorú, 1938-ban, 25 éves tanári jubileum án a M űegye
tem em lékplakettje (4. kép), 1940-ben A. Hofm ann-arany- 
p lakett, 1948. évi K ossuth-díj stb. Súlyos betegsége 
(gégerák) következtében 1956. július 24-én hunyt el, a Far
kasréti tem etőben helyezték örök nyugalomra. Születése 
centenárium án, 1983-ban tiszteletére Budapesten tartották 
a II. Európai Szénhidrát és G lykokonjugat Szimpóziumot, 
és a Magy. Kém. Lapja Zem plén-különszám m al (1983. évi 
12. sz.) adózott em lékezetének. U gyanakkor Zem plén-dí- 
ja t alapítottak a hazai szintetikus szerves kémiai kutatások 
jutalm azására. Születése 110. évfordulóján pedig az A ka
dém ia „A m últ magyar tudósai” sorozatában kiadta Zem p
lén Géza  életrajzát [18]. A z A lm a M ater háláját a M űegye
tem aulájában felállított (1966) bronzszobrával külsőleg is 
kifejezte. Tanítványai és azok tanítványai, tudom ányos 
unokái a világ m inden táján megállják helyüket, és hogy a 
m agyar szerves kém iának jó  híre van, az neki és a Zemp- 
lén-iskola tagjainak is köszönhető.
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ÖSSZEFOGLALÁS

Móra László: Zemplén Géza és az első magyar szerves kémiai 
tanszék megalapítása
Hazánkban csak 90 éve, 1913-ban alakult meg a József Műegye
temen az első magyar szerves kémiai tanszék. Az új katedrára 
Zemplén Géza (1883-1956) került, aki a budapesti Tudomány- 
egyetemen bölcsészdoktori, majd természetrajz-kémia középis
kolai tanári oklevelet szerzett (1905). Utána nyolc évig a Selmec
bányái főiskolai erdészeti kémia tanszékén tanársegéd, majd 
adjunktus. Közben két és fél évet ösztöndíjjal Berlinben, Fischer 
Emi! laboratóriumában dolgozott, ahol elsajátította a szénhidrá
tok, fehérjék és enzimek kémiájának új eredményeit. E kutatása
it a műegyetemi intézetében is folytatta és új eljárásokat, módsze
reket dolgozott ki például a glükozidok és oligoszacharidok 
szerkezetének felderítésére és szintézisükre stb. Eredményeiről 
250 tudományos közleményben számolt be. Kutatásaiba bevonta 
munkatársait, akikkel kialakította az első magyar szerves kémiai 
iskolát. A kutatás mellett nagy súlyt fektetett az oktatásra, tantár
gya programját állandóan bővítette és emelte színvonalát. Kiváló 
pedagógus, kitűnő előadó tanár volt, aki négy évtized alatt ve
gyészmérnökök generációit nevelte. Munkásságával a szintetikus 
szerves kémiai oktatás úttörőjeként írta be nevét a magyar egye
tem- és tudománytörténetbe.

[Magy. Kém. Lapja, 58, 180 (2003)] 

SUMM ARY

L. Móra: Professor Géza Zemplén and Foundation of the First 
Hungárián Organic Chemistry Department
The first Hungárián Organic Chemical Department was founded 
90 years ago in 1913 in the Budapest Joseph Technical University 
(today Budapest University of Technology and Economics). The 
first head of the new department was Professor Géza Zemplén 
(1883-1956). Professor Zemplén has got his PhD andnatural his- 
tory-chemistry teacher graduation from the Budapest Scientifíc
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University (today Eötvös Lorand University) in 1905, then he 
joined the Department of Chemistry of Forestry at the Academia 
of Mining in Banska Stiavnica (today Slovakia) as demonstrator 
and later assistant lecturer. Meanwhile he spent two and half years 
with a scholarship in Berlin, in the lab of Emil Fischer, where he 
was introduced to the newest achievements of the chemistry of 
carbonhydrates, proteins and enzymes. After getting the head of 
organic chemistry department position in Budapest Joseph Tech
nical University in 1913 he continued research in organic chem
istry and elaborated new methods for exploring the structure and

synthesis o f glucosides and oligosaccharoids. His scientific 
achievements were published in 250 articles. Together with fel
lows he formed the first Hungarian school in organic chemistry. 
Besides being engaged in research he laid stress on teaching, con
tinuously improving the teaching programme. He was an excellent 
teacher and lecturer and during 40 years he brought up generations 
of chemical engineers. With his life-work he put his name down in 
the book of the Hungarian university and science history as the 
pioneer of the Hungarian organic chemistry education.

A Magyarországi Humboldt Egyesületről

A Zemplén Géza-évfordulók alkalmából

A M agyarországi H um boldt Egyesület -  mint 50 ezer más 
civil egyesület hazánkban -  a rendszerváltozás után jö tt 
létre: 1991-ben alapíto tta m eg tizenkét hum boldtiánus, 
akik a legkülönbözőbb szakterületet képviselték.

M agyarázatra szorul, hogy miért kerül ennek az egye
sületnek rövid ism ertetője a M agyar Kémikusok Lapja ol
vasói elé. T öbbféle m agyarázat adható fenti kérdésre. 
Ezek közül kettőt em elek ki.

A hum boldtiánusok a bonni A lexander von Humboldt 
A lapítvány egykori ösztöndíjasait jelentik. A bonni alapít
vány rangos ösztöndíja azt tette számukra lehetővé, hogy 
egy-két éven át N ém etország egyik -  általuk kiválasztott -  
egyetem én vagy kutatóintézetében zavartalan körülm é
nyek között kutathassanak, majd tudásban gazdagodva ha
zatérésük után a szerzett tapasztalatokkal hazájukat szol
gálják. A z alapítvány különös érdem e az utó lagos 
kapcsolattartás („N achkontakt”), m elynek során m egm a
rad a kapcsolat az alapítvánnyal és egyre szorosabb kap
csolat létesül a hum boldtiánusok között is. Ennek hatására 
alakultak szerte a világon Hum boldt Egyesületek, m elyek 
fontos célja ennek az igen értékes kapcsolatnak ápolása és 
fejlesztése. A tudom ányok m indig rendelkeztek interdisz
ciplinárisjelleggel, és ennek erősödését m anapság minden 
tudom ányterületen tapasztalhatjuk. Ezért különösen érté
kes a világon élő kereken 25 ezer, hazánkban kereken 320 
humboldtiánus közötti személyes és tudományos kapcso
lat. A hum boldtiánusok  kétharm ada a term észettudom ány
ok, egyharm ada a humán tudom ányos területéről kerül ki. 
A M agyarországi H um boldt Egyesületben a kém ikusok 
aránya magas, kereken 20% -ot tesz ki.

A M agyarországi Hum boldt Egyesület több más tevé
kenysége m ellett évente kétszer m egjelenteti a ném et nyel
vű H umboldt-Nachrichten  című folyóiratot, m elynek fon
tos célja, hogy a hazai tudom ányos élet public itását a 
humboldtiánusok között javítsa. A Hum boldt-Nachrichten

* Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest, a Magyarországi Humboldt 
Egyesület elnöke

FISCH ER JÁNOS*

céljai között szerepel m agyar tudósok m ég ném etre le nem 
fordított m unkáinak ném et nyelvű kiadása. Ennek kereté
ben elsőként fordítottuk le Cholnoky Jen ő  földrajztudós ta
nulm ányát Alexander von Humboldtról, m elynek m egje
lentetését az indokolta, hogy a m odem  földrajztudomány 
megalapítója 200 éve indult ötéves dél-amerikai expedíció
jára. M ásik példaként em líthető, hogy elsőként tettük köz
zé Szerb A ntal Világirodalom történetének Goethe-tanul- 
m ányát ném et nyelven, m ely Johann Wolfgang G oethe 
születésének 250. évfordulójára je len t meg. A kiadvány a 
frankfurti könyvvásáron is megjelent.

2003 Zemplén Géza születésének 120 éves évforduló
ja . Zemplén Géza a hazai szerveském ia-tudom ány m egala
p ító ja  volt. Egyetem i doktori fokozatának m egszerzése 
után a Nobel-díjas E m il F ischer  berlini intézetében dolgo
zott. A H um boldt-N achrichten szerkesztősége úgy gon
dolta, hogy erről a jubileum ról külön kiadványban em lé
kezik meg.

A kiadványban felkérésünkre Frieder W. Lichtenthaler 
egyetem i tanár (Darm stadt) cikket írt „Em il Fischer és a 
m agyarországi szerves kém ia fejlődése” címmel. A közle
m ény a nagy hírű tudós m unkásságának tudom ányos ered
m ényei rövid, töm ör ism ertetése után részletesebben fog
lalkozik Em il F ischer  és a m agyarországi szerves kémia, 
m ég pontosabban a m agyar szerves kém ikusok közötti 
kapcsolatok bem utatásával. Ezek közül is m essze kiem el
kedő E m il F ischer  és Zem plén Géza  kapcsolata, am it a 
közlem ény részletesen ismertet.

1907-ben az akkor 24-éves Zem plén Géza Selm ecbá
nyáról állami ösztöndíjra pályázott posztdoktori kutatóm un
kára Em il Fischerhez. Tehetségét Em il Fischer ham ar felis
m erte és berlini privátlaboratórium ában alkalm azta. 
Zemplén Géza közel három évet töltött Berlinben, és ez az 
időszak meghatározó volt életében. A közös m unka tudo
mányos tartalmát M óra Lászlónak a szóban forgó kiadvány
ban megjelent közlem énye alapján részleteiben közlem é
nyem későbbi fejezetében mutatom be. A két és fél év alatt 
a 10 közös közlemény Em il Fischerrel jó l igazolja Zemplén
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*0Íe+*Uek acĉ
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1. ábra. Zemplén Géza Emil Fischerhez 1913. január 18-án kelt levele, amelyben támogatását kérte professzori állás elnyerésére

Géza tehetségét, ráterm ettségét és szorgalm át. A közös 
munka befolyásolta Zemplén Géza későbbi munkássága el
ismertségét és meghatározta annak tématerületét. Lichten- 
thaler közleménye felidézi Kari Freundenbergnók, Zemplén 
Géza kutató kollégájának visszaemlékezését, amely szerint 
E m il F ischer  nagyon m eg volt elégedve Zem plén Géza 
munkásságával. Ezt legjobban az bizonyitja, hogy Zemplén 
munkahelyét nem egyszer több alkalommal is felkereste sze
mélyes beszélgetésre vagy tudományos konzultációra.

1913-ban a Budapesti M űegyetem  döntött a Szerves 
Kémiai Tanszék m egalapításáról. Az akkor 29 éves Zem p
lén Géza a pályázók között volt. Pályázatáról 1913. január 
18-án levélben értesítette Em il Fischert, tám ogatását kér
ve. A levél fotója az 1. ábrán  látható. A pályázat számára 
sorsdöntő volt, m ivel az I. világháború kitörését is m eg
érezte és az új tanszék vezetése nagy lehetőséget kínált 
számára. Rados Gusztáv rektor is Em il F ischerhez fordult, 
aki 1913. január 26-i válaszában Zemplén Géza pályázatát 
melegen támogatta. Elsősorban szénhidrát-kémiai eredm é
nyeit em elte ki, m ely eredm ényekről -  ahogy a rektorhoz 
írt levelében írta -  hét közlem ény is tanúskodik. E m il 
F ischer  levelében kihangsúlyozta, hogy Zem plén Géza 
nem csak gyakorlati vonatkozásban ért el kitűnő eredm é

nyeket, de az elméleti jártassága is alkalm assá teszi a pro
fesszori állásra. Zemplén Géza 1913 szeptemberében m eg
kapta kinevezését.

L ich ten tha ler  közlem ényéből azt is m egtudhatjuk, 
hogy Zemplén Gézán kívül m ég két m agyar kutató is dol
gozott Em il F ischer  intézetében. Körösy Kornél orvos, aki 
1916-ban az élettan professzora lett a Budapesti Egyete
men és Fodor Kálmán  vegyész, aki később m ezőgazdasá
gi kutatásokkal foglalkozott.

Szintén felkérésünknek tett eleget dr. M óra László  tu
dom ánytörténész, és írt közlem ényt a kiadványba „Zem p
lén Géza (1883-1956) a szerveském ia-tudom ány m egala
pítója M agyarországon” címmel. A közlem ény Zemplén  
Géza életrajzának rövid bem utatása után külön fejezetben 
részletesen ismerteti Zemplén Géza és Em il F ischer  közös 
kutatóm unkájának tem atikáját és annak eredményeit.

A z idézett közlem ény szerin t F ischer  és Zem plén  
együttesen végzett kutatásainak eredm ényeit 1909 és 1911 
között m egjelent 10 közlem ényük őrzi. Többségük a 
L ieb ig ’s A nnáién dér C hem ie-ben és a B erichte dér 
deutschen chem ischen Gesellschaft zu Berlinben, három 
közös dolgozatuk m agyarul a M agyar Chemiai Folyóirat
ban és egy az Erdészeti K ísérletekben jelent meg.
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Első közös munkájukban, 1909 januárjában a cellobióz 
és oszonjának viselkedését vizsgálták néhány enzim m el 
szemben. M iután e kísérletekből a vegyület szerkezetére 
értékes következtetések vonhatók le, Fischer és Zemplén  
m egvizsgálták, hogy em ulzin és beszárított sörélesztő vi
zes kivonata m iként hat a diszacharidra. Azt tapasztalták, 
hogy az em ulzin a cukrot könnyen elbontja, míg az utóbbi 
hatástalan. A cellobióz tehát e két enzimmel szem ben ép
pen úgy viselkedik , m int a gentiobióz és az izom altóz 
(Verhalten der Cellobiose und ihres Osons gegen einige 
Enzyme. Ann. d. Chem. 1909. p. 1-6.).

K ét hónap m úlva, 1909 m árciusában már az inaktív 
diamino-valériánsav és prolin új szintézisét írták le (Neue 
Synthese der inaktiven a .8  Diaminovaleriansäure und des 
Prolins. Ber. d. Deutsch. Chem. Gesellsch. zu Berlin. 1909. 
p. 1022-1026.). Ez év augusztusában pedig beszámoltak két 
optikailag hatásos prolinszintézisről. A diam ino-valérián- 
savnak -  más néven „om ithin”-nek addig két szintézisét is
merték, a harmadik előállításmódját most írta le Fischer és 
Zemplén (Synthese der beiden optischaktiven Proline. Ber. 
d. Deutsch. Chem. Gesellsch. zu Berlin. 1909. p. 2989 - 
2997). A z 1909. évi közös munkájuk eredményeképpen kö
zölték m ég az amino-oxisavak és piperidonszármazékok új 
szintézisét (Neue Synthese von Amino-oxysäuren und von 
Piperidon-Derivaten. Ber. d. Deutsch. Chem. Gesellsch. zu 
Berlin. 1909. p. 4878-^1892.).

A következő esztendőben (1910) beszám oltak a cel- 
lobiózreakcióról egyes enzim ekkel szem ben (Verhalten 
der Cellobiose gegen einige Enzyme. Ann. d. Chem. 1910. 
2 5 4 -2 5 6 ), az am ino-guanido-kapronsav szin téziséről 
(Über e-A m ino-a-guanido-capron-säure. Ber. d. Deutsch. 
Chem. Gedellsch. zu Berlin, 1910. p. 934—936). K özlem é
nyük je len t m eg továbbá a cellobióz származékairól, m e
lyek közül elsősorban az acetobróm -cellobióz előállításá
val értek el sikereket (Einige Derivate der Cellobiose. Ber. 
d. D eutsch. Chem . G esellsch. zu Berlin. 1910. p. 
2536-2543). A fenti dolgozataikból öt közlem ényük m a
gyar folyóiratokban is megjelent 1909 és 1911 között.

M óra László  közlem énye élvezetesen irja le azokat a 
szem élyes em lékeket, am elyeket kutatókollégái (a m ár 
em lített K arl Freundenbergen  kívül Burghart H elferich) 
tettek közzé Zemplén Géza egy-egy kedves emberi vonását 
bemutatva.

IRODALOM

Humboldt Nachrichten (Berichte des Humboldt-Vereins Ungarn), Nr. 22. 
(2002)

ÖSSZEFOGLALÁS

Fischer János: A m agyarországi Humboldt Egyesületről
A Zemplén Géza-évfordulók alkalmából
A  közlemény bevezetőben bemutatja a magyarországi hum- 
boldtiánusok aktivitását. Egyesületük 1991-ben alakult a hum- 
boldtiánusok és az Alexander von Humboldt Alapítvány közötti 
kapcsolattartás céljából. Az egyesület Magyarországon 320 tagot

számlál, folyóiratuk, a Humboldt Nachrichten német nyelven je
lenik meg. A kiadvány fontos célja magyar tudósok németre még 
le nem fordított munkáinak német nyelvű kiadása. A kiadvány el
múlt év novemberében megjelent 22. számát az Emil Fischer és 
Zemplén Géza jubileumának ismertetésén felül a két tudós szak
mai kapcsolatának bemutatására szentelték. A közlemény ismer
teti Emil Fischer kapcsolatát a magyar szerves kémikusokkal, el
sősorban Zemplén Gézával, akinek mind szakmai, mind emberi 
karrierje alakulásában az együttes munka meghatározó tényezője 
volt. A tematikus szám bemutatja Zemplén Géza munkásságát, az 
első magyarországi szerves kémiai tanszék alapításának részlete
it és ezzel kapcsolatban Zemplén Géza erőkifejtését és érdemeit.

[Magy. Kém. Lapja, 58, 187 (2003)]

SUM M ARY

Fischer János: H ungarian Hum boldt Association 120th 
Anniversary o f  Géza Zemplén 's Birth
In this short article the activity of the Hungarian humboldtians is 
summarized. This association has been founded in 1991 in order 
to strengthen the connections among the humboldtians and the 
Alexander von Humboldt Foundation (Bonn). This society has 
320 members in Hungary. Their journal HUMBOLDT NACH
RICHTEN is, published in German. One of the main targets of this 
journal is the translation of Hungarian scientific works into Ger
man and to demonstrate the past and present connections o f Hun
garian and German scientists. The No. 22. of this journal presents 
articles and documents on the connections of Nobel-laureate Emil 
Fischer and Géza Zemplén. Both scientists are regarded as found
ing scientists of the organic chemistry. 120th anniversary of Géza 
Zemplén s birth is celebrated in 2003.

HELYESBÍTÉS

A Magy. Kém. Lapja 58, 46 (2003) „Komponensátadási té
nyező meghatározása oldódásnál” című cikk nyomdai hibá
val jelent meg. A szövegrészlet helyesen:

dl
Newton-egyenlet: T = —— 

Adt

Fourier I. egyenlet: dQ_
Adt

d fa z )
dy

,  dT d(pcpT)

Fick I. egyenlet:
dn, de,
—L = -A  —  Adt dy

X
PCp

ahol A felület, m2; cp fajhő állandó nyomáson, J/(kgK); c(. 
koncentráció i-edik komponensre, kmol/m3; I  impulzus, 
kgm/s; L karakterisztikus hosszméret, m; n; az i-edik kom
ponens tömege, mól; Q hőmennyiség, J; T hőmérséklet, K; 
v lineáris sebesség, m/s; r) dinamikai viszkozitás, Pá s; A 
hővezetési tényező, W/(mK); r sűrűség, kg/m3.

A szerzőktől és olvasóinktól elnézést kérünk.
A szerkesztőség
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Személyi hírek

kutatásában és hazai előállításában elért 
nemzetközileg elismert eredményeiért, is
kolateremtő tevékenységéért.

nak, az MTA elnöke tanácsadójának, kuta- a  rangos kitüntetéshez gratulálunk! 
tó professzornak a polipeptid-hormonok Sz.G.

Széchenyi-díjasok 2003

A Magyar Köztársaság elnöke a miniszter- 
elnök előterjesztésére Széchenyi-díjat ado
mányozott:

Dr. Szejtli Józsefnek, a kémiai tudomány 
doktorának, a Cyclolab Ciklodextrin Kuta
tási és Fejlesztési Laboratórium igazgatójá
nak, a ciklodextrinek kémiájának tudomá
nyos megalapozásában, fejlesztésében és 
gyakorlati alkalmazásában elért -  nemzet
közileg is elismert -  kimagasló eredményei
ért. A ciklodextrinek és vendégmolekulák 
kölcsönhatásának nemcsak elméleti alapjait 
ismerte fel, hanem számos gyakorlati alkal
mazás kidolgozását is megalapozta;

Teplán Istvánnak, az MTA rendes tagjá-

A 2003. évi Varga József-díjak

A Varga József-díj Tudományos Tanácsá
nak döntése alapján, amelyet az MTA Ké
miai Tudományok Osztálya megerősített, 
2003. évben Varga József-éremmel tüntet
ték ki dr. Haidegger Ernő okleveles ve
gyészmérnököt (München).

Varga József Egyetemi Díjban részesült a 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Egyetemről Nyeste László egyetemi tanár, a 
Veszprémi Egyetemről Marton Gyula 
egyetemi tanár.

A kitüntetetteknek gratulálunk. A díját
adási ünnepséget későbbi számunkban is
mertetjük.

Sz. G.

Események, tudományos ülések, megemlékezések

A MAGYOSZ EU-konferenciája
(Budapest, 2003. március 18.)

A Magyarországi Gyógyszergyártók Or
szágos Szövetsége (MAGYOSZ) a címben 
megjelölt rendezvényét az érdekeltek és az 
érdeklődők nagyszámú részvételével tar
totta meg.

Elsőként Orbán István, a MAGYOSZ 
elnöke „Bevezető gondolatok” címmel is
mertette a rendezvény célkitűzéseit és fő 
tartalmi előirányzatát. Tájékoztatása sze
rint a konferencia része egy olyan sorozat
nak, amellyel a MAGYOSZ -  mint szak
mai szervezet -  tagjai tájékoztatási 
kötelezettségének tesz eleget, jelen esetben 
azokról a követelményekről, amelyek az 
EU-csatlakozással járnak. Most úgy tűnik, 
hogy ezek közül egyetlen követelménynél, 
a vállalatok piaci erejének a szükséges mér
tékű növelésénél jelentkeznek problémák.
A követelményeknek való megfelelés cél
jából kell növelni a gazdálkodó egységek
nek piaci tőkéjüket, és fejleszteniük kell pi
aci menedzsmentjüket.

Orbán István bevezetője után dr. Csillag 
István gazdasági és közlekedési miniszter 
tartott előadást „Az EU-csatlakozás hatása a 
magyar iparra, gyógyszeripari vonatkozá
sokkal” címmel. A miniszter bevezetőként 
ismertette a magyar ipar 2002. évi főbb ada
tait (2,6%-os termelésnövelés, 5,7%-os ex

portnövelés, 5,1%-os termelékenységnöve
lés), majd rátért arra, hogy a gyógyszeripar 
a magyar iparon belül előkelő helyet foglal 
el innovatív magatartásával. „Itt van az okos 
Magyarország” jelzővel illette a gyártási 
ágat, kiemelte, hogy az képes volt a feldol
gozóipar átlaga fölé emelni beruházásait a 
kibocsátás együttes növelésével. A gyártási 
ág növelte a K+F ráfordítások részarányát 
is. Ezen bevezető után az előadó sorra vette 
az EU-csatlakozással járó változásokat, 
ezek kihívásait és követelményeit, és ezen 
belül kiemelte a magyar gyógyszeripar je
lenlegi helyzetét és rámutatott az elenged
hetetlen változtatásokra. Az EU-csat
lakozással a magyar gyógyszeripar a 
mintegy százszor nagyobb összkibocsátású 
európai gyógyszeriparhoz, illetve a szintén 
közel százszoros nagyságú gyógyszerpiac
hoz kapcsolódik. Az uniós tagság a magyar 
gyógyszeripari vállalatok számára egyrészt 
új piaci lehetőségeket, másrészt a verseny 
erősödését fogja jelenteni. Ennek a követel
ménynek való megfelelés a marketingtech
nika, a tárgyalási technika korszerűsítését, 
fejlesztését igényli annak ellenére, hogy a 
magyar gyógyszeripar már korábban is erő
sen exportorientált volt, és ezekkel a tevé
kenységekkel már korábban is kiemelten

foglalkozott. Ezt a helyzetet támasztja alá az 
a tény, hogy Magyarország már 1976-ban 
csatlakozott a GMP-konvencióhoz. Az elő
adó ezt követően az Európai Unió alapelve
inek bemutatása és elemzése után sorra vet
te azokat a változásokat, amelyek uniós 
csatlakozásunkkal járnak az adatszolgálta
tás, az adózás, a foglalkoztatottság, a fo
gyasztóvédelem, a képzés-szakképzés, a 
környezetvédelem, a közbeszerzés, a nem
zetközi pénzügyek, a piaci környezet, a 
szabványok, a szellemi tulajdon, a szociál
politika és a támogatáspolitika területén.

Az adózás területén például a nálunk je
lenleg még használatos adómérték meg fog 
szűnni, a gyógyszerek forgalmára érvényes 
jelenlegi 0%-os helyett 5%-os áfakulcs be
vezetése válik szükségessé. A környezetvé
delem területén valamennyi magyar vállal
kozásnak meg kell felelnie az EU nagyon 
szigorú környezetvédelmi normáinak, ami 
a még fejlettnek mondható hazai gyógy
szeriparra is nagyon súlyos terheket rak.

A piaci környezet terén uniós csatlakozá
sunkkal a magyar gyógyszeripari vállalko
zások az eddiginél keményebb és intenzí
vebb verseny helyzettel fognak szembesülni, 
nem csak külföldön, de Magyarországon is. 
A tagországok árszínvonalában jelenleg is 
nagy különbségek jelentkeznek, és a magyar 
gyógyszeripar árai nemzetközi viszonylat
ban is alacsonyak.
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A szellemi tulajdon területén előnyt je
lent, hogy az EU illetékes hivatalához be
nyújtott bejelentés kedvező elbírálása ese
tén valamennyi tagországra érvényes, tehát 
egyetlen bejelentéssel lehet majd az EU va
lamennyi tagországára érvényes oltalmat 
szerezni. Az oltalom érvényességében is si
került kedvező pozíciót elérni. Hasonló 
előny jelentkezik a gyógyszertörzskönyve
zés területén, mivel az illetékes központi 
szervek elfogadó nyilatkozata valamennyi 
tagországra érvényes lesz majd. Ezen a te
rületen új elem a törzskönyvi adatvédelem 
fejlődése, amelynek értelmében eredeti 
gyógyszertermék törzskönyvi dokumentu
maihoz egy bizonyos ideig más gyógyszer- 
gyártó nem férhet hozzá.

A miniszter előadását a GKM támoga
tási politikájának ismertetésével fejezte be, 
amely szerint az adókedvezménnyel együtt 
2003-ban mintegy 3 500 milliárd Ft támo
gatás áll rendelkezésére a gazdálkodó egy
ségeknek az előző évi 300 milliárddal 
szemben. Az EU-csatlakozás feltételeit te
remti meg a kormány által indított Európa- 
terv is, míg egy másik támogatási forma se
gíti a magyar cégek határon túli hálózat 
létesítéseit. „Az EU-csatlakozásnak ma 
még számtalan nehézsége látszik, de az biz
tos, hogy az a magyar gyógyszeripar részé
re a piaci hozzáférést teremti meg olyan pi
acokra, amelyekhez korábban nem vagy 
csak közvetetten jutott hozzá”, fejezte be 
előadását Csillag István miniszter.

Ezt követően dr. Matejka Zsuzsa, az Or
szágos Egészségbiztosítási Pénztár főigaz
gatója tartotta meg előadását „Az OEP előtt 
álló új kihívások az EU-csatlakozás kap
csán” címmel. Az érdekes és közérdekű 
előadás ismertetésére nem térünk ki, mivel 
az nem tartozik lapunk szakmai területé
hez. Annak egyik fontos információját 
továbbítjuk, amely szerint az EU-országok- 
ban nem működik egységes társadalombiz
tosítási rendszer, amely megnöveli a csatla
kozásunk utáni problémákat.

Szünet után dr. Kleinheinz Ferenc, az 
Oktatási Minisztérium Kutatás-fejlesztési 
Helyettes Államtitkárságának főosztályve
zetője tartotta meg előadását „Magyaror
szág az Európai kutatási térség kihívásai 
előtt” címmel. Az előadó bevezetőjében 
ennek a kihívásnak a tényezőit ismertette:

-  a tudásvezérelt gazdaság kibontakoz
tatásának legfontosabb tényezője a tu
dás;

-  a globalizáció, amely azt jelenti, hogy 
be kell kapcsolódnunk a folyamatba, 
mert különben a perifériára szoru
lunk.

A közösség által elhatározott fő célkitű
zés, hogy 2010-re a világ legversenyképe
sebb, legdinamikusabban fejlődő térsége 
Európa legyen. Ennek érdekben az Európai 
Parlament és a Tanács 2002. június 27-én 2 
éves fejlesztő munka után elfogadta az Eu
rópai kutatási térség létrehozását és az in
nováció fokozására szolgáló 4 éves fejlesz

Hírek, adatok, információk

Hírek az iparból

Egis Rt.

59,13%-os részvétellel zajlott az Egis köz
gyűlése. Ezen három évre újraválasztották 
az igazgatóságot és elfogadták a részvé
nyenként 120 Ft-os osztalékjavaslatot.

Biodízel

Decemberben átadták a Közép-Tiszai Me
zőgazdasági Rt. Kunhegyesen épült 
biodízel üzemét. Ennek bekerülési költsége 
350 M Ft volt, az üzem kapacitása 3 000 
tonna/év. A másik, német technológiával 
működő üzem még nem készült el.

A környező országokat tekintve Szlová
kiában a Slovnaft évi 600-800 kt biodízelt 
kever a dízelolajba. Csehországban 
1991-ben 110 kt, 2001-ben már 1,1 millió

tonna biodízelt állítottak elő repcéből. 
A horvát és a lengyel kormány szintén tá
mogatja a biodízelgyártást, de ott a gyártás 
beindulása még várat magára.

Magyar Olaj- és Gázipari Rt.

A Mól Rt. lehetővé teszi, hogy az önkor
mányzatok halasztottan és kamatmentesen 
fizessék vissza a helyi iparűzési adótöbblet
bevételüket. Az olajipari társaság január 
végén közölte: 2001-ben a szükségesnél 
2,280 milliárd forinttal több iparűzési adót 
számolt el és fizetett ki az önkormányza
toknak.

2003. áprilisától jelentős szervezeti át
alakulás kezdődik a Mól többségi tulajdo
nában lévő Slovnaft pozsonyi cégnél. 
A többéves program célja, hogy a Slovnaft

tési tervét. Ennek a célkitűzésnek kutatási 
és fejlesztési hátterét teremti meg az euró
pai innovációs térség kidolgozott nemzet
közi együttműködésen alapuló kutatási 
program: „Az Európai Közösségnek az Eu
rópai kutatási tevékenység létrehozására és 
az innovációt szolgáló, a 2002-2006 évekre 
vonatkozó Hatodik kutatási, technológiai 
fejlesztési és demonstrációs keretprogram
ja”, röviden Hatosszámú keretprogram.

Az előadó részletesen ismertette a ke
retprogram szerkezetét, prioritásait és for
rásait. Ezzel kapcsolatban felhívta a figyel
met a minőségi kutatás fontosságára és a 
kutatási források szerkezetének megváltoz
tatására. Magyarországon ugyanis a kutatá
si források jelenleg még 1/2-e vállalati, míg 
az EU összességében már most is 2/3 részt 
jelent.

A konferencia két befejező előadásának 
(dr. Mándi Attila, a MAGYOSZ iparvédel
mi bizottsága elnöke „Magyarország EU- 
csatlakozásának iparjogvédelmi vonatko
zásai” és Odor Erzsébet, a MAGYOSZ 
környezetvédelmi bizottsága elnöke „A 
fenntartható fejlődés felé -  úton az EU-ba; 
a gyógyszergyártók fő környezetvédelmi 
feladatai”) ismertetésére terjedelem hiá
nyában nem térünk ki. Remélhetőleg eze
ket a témákat lapunk tervezett EU-csat
lakozás tematikus célszámában megfelelő 
módon és színvonalon tudjuk olvasóink 
rendelkezésére bocsátani.

Sz. G.

az alaptevékenységre, a műanyag-, kőolaj- 
és petrolkémiai termékek eladására kon
centráljon, csökkentse a rezsiköltségeket. 
A további, nem alapvető tevékenységeket 
külső cégektől vásárolják meg.

2003-ra a Mól egészségvédelmi, biz
tonságtechnikai és környezetvédelmi 
(EBK) célkitűzései: 0 halálos baleset, 
38-nál kevesebb 3 napon túli munkaidő-ki
eséses baleset, 14-nél kevesebb tűzeset, a 
határérték feletti kibocsátás 1 250 t alatt 
tartása (a 2007-ig való teljes megszüntetés 
elérése érdekében), a keletkezett veszélyes 
hulladékmennyiség kevesebb lehet mint 
53 ezer tonna, a savgyanta mennyiségét 
40 ezer tonnával kell csökkenteni és végül 
a 2001-ben felmért és céltartalékként sze
replő környezetvédelmi kötelezettségek 
5 Mrd forintos csökkentése.
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Avanti Rt.

Eladni készül az 1990-ben alapított, 1,72 
milliárd forint alaptőkéjű cég a magyar kút- 
jait is. A 40 kút fele van saját tulajdonban, a 
többit bérben működtetik.

Rotary Kft.

A Mól Rt. bejelentette, hogy 3 milliárd fo
rintért eladta a 100 százalékos tulajdonában 
álló Rotary Fúrási Rt.-t. A vevő a nem túl 
sokatmondó nevű, 3 millió forintos alaptő
kéjű Rotary 2003 Befektetési és Tanácsadó 
Kft. Ennek tulajdonosa a hatályos cégada
tok szerint két másik egyszemélyes társasá
gon keresztül Tolnay Lajos, a magyar alu
míniumiparban meghatározó MAL Rt. 
elnöke és tulajdonosa. A Rotary Fúrási Rt. 
a hazai olaj- és gázkutató, -termelő, illetve 
kútfúrási és -karbantartási piac fontos sze
replője. A társaság vélhetően az eladás után 
sem fog szűkölködni megbízásokban, hi
szen a tranzakciót követően a Mól középtá
vú szerződést köt majd a társasággal továb
bi együttműködésre.

BorsodChem Rt.

Újra változott a cég tulajdonosi szerkezete: 
Mint ismeretes, az 'osztrák VCP Partner 
2001 áprilisában vásárlási ajánlatával 
59,23%-nyi részvénytulajdont ért el. Most 
bejelentették, hogy a szintén a VCP Partner 
tulajdonában lévő Aurora Holding megve
szi az angol Milford Holdings Ltd. 29%-os 
részvénycsomagját. A Vienna Capital Part
ners mögött az osztrák Collegia Privat
stiftung magánalapítvány áll.

Pannonplast Rt.

Újabb és újabb tulajdonosok tűnnek fel. 
Először a Karsai Holding 10,01 %-ra növel

te a tulajdoni hányadát az év fordulóján, 
majd a Kerék Csaba és Mészáros János ál
tal jegyzett Britton-csoport jelentette be -  a 
jelenlegi ügyvezetést kritizálva hogy sa
ját jogon 7,22%, valamint a 61,77%-os tu
lajdonukban lévő Karbonpack Dobozipari 
Rt.-én keresztül további 5,26%-os tulajdo
ni hányadot szereztek és ezzel a legna
gyobb tulajdonossá lettek.

Március végén pedig a Pevdi Divat Kft. 
jelezte, hogy 11,2%-os tulajdoni hányaddal 
rendelkezik. A Pannonplast Rt. lapzártánk 
után, április végén tartja éves rendes köz
gyűlését.

Trilak-Haering Rt.

A40%-os tulajdoni részesedéssel rendelke
ző Haering GmbH megveszi a Trilaktól an
nak 60%-os tulajdoni hányadát a festék- 
gyártó cégben. A2001-es forgalom 10,3 
milliárd forint volt, egymilliárd forint felet
ti nyereséggel, 2002-ben pedig 11 milliárd 
körüli volt a forgalom. A termékek 90%-a 
hazai piacra kerül.

Henkel Magyarország Kft.

Euróbán 10,9%-os, a forint erősödése miatt 
forintban gyengébb növekedést produkált a 
cég 2001-ről 2002-re (185,9 millió és 206 
millió EUR). A termelés 38%-a export.

Alfa Bioner Kft.

Az idén 3 ezer tonna környezetvédelmi cé
lú baktériumkészítményt állít elő az Alfa 
Bioner Környezetvédelmi Kft. A káros 
anyagokat, szennyeződéseket ártalmatlaní
tó baktériumokat 2002 második felétől 
gyártja a társaság.

A vegyipar súlyának csökkenése a feldolgozóiparban 
tovább tart
A KSH adatai szerint 2002-ben tovább 
csökkent a vegyipar súlya a feldolgozóipar
ban és az iparban (1. táblázat).

A Központi Statisztikai Hivatal március 
hónapban hozta nyilvánosságra az ipar 
2002. évi előzetes adatait. A vegyipar ter
melésére, értékesítésére vonatkozó ada
tokat a mellékelt táblázatban közöljük.

Az adatokból megállapítható, hogy a 
vegyipar részaránya a termelés és a belföl
di értékesítés területén -  ha kismértékben is 
-  tovább csökkent (0,3 illetve 1,3%-kal) a 
feldolgozóiparon és az iparon belül. 
Növekedett viszont a vegyipar exporton 
belüli súlya (0,5%-kal). A vegyipari 
értékesítés szerkezetében az export aránya

mkl

Ferrecirk Kft.

A DWA Hideghengerműben képződő 
vas(Il)-szulfát heptahidrátból gyárt hulla
dékmentes technológiával vas(lll)-szulfá- 
tot a Füredi Gábor által vezetett vállalat. 10 
fő évi 250 M Ft árbevételt produkál. A ter
méket főként a szennyvíztelepeken hasz
nálják. Az éves kapacitás 12-13 ezer tonna. 
A nyersanyag további hasznosítása a takar
mányadalék vas(II)-fumarát előállítása a 
Nitrokémia 2000-ben. Új termékként most 
a vas(III)-klorid előállítását tűzték ki célul 
a Ferrecirk-ben, 6-7 ezer tonna éves meny- 
nyiségben.

Zénón Kft.

Dinamikusan nő a 2002 végén Oroszlány
ban megnyitott és környezetvédelmi célo
kat szolgáló membrángyártó üzem terme
lése. 25 hazai beszállító céget is foglalkoz
tatnak, és az észak-amerikai piacot leszá
mítva mindenhova innen kerül ki az ultra
szűrésre használt membrán.

Perion Akkumulátor Rt.
Tenger-Part Kereskedelmi 

és Vagyonkezelő Rt.

Kéri József, a vállalat vezérigazgatója beje
lentette, hogy a cég nevet változtat. A név 
eredete, hogy az új telephely a XIV. kerület 
Tengerszem utcában van. Egyidejűleg 
megállapodtak a Varia német és hazai cég
gel, hogy utóbbi itthon Perion néven forgal
mazza bizonyos akkumulátorait. A Tenger- 
Part Rt. pedig alvállalkozókkal gyártatott 
lúgos akkumulátorokat továbbra is forgal
maz, de fő tevékenysége a vagyonkezelés.

K. Gy.

az elmúlt évi 43,4%-ról 46,2%-ra emel
kedett. Ugyanez az arány a feldolgozóipar
ban 59,8%, az iparban 54,4% volt, az előző 
évihez hasonlóan.

Csökkent a beruházások volumene is, 
bár kisebb (97,1%) mértékben, mint a fel
dolgozóiparban (90,8%). A vegyipar 
beruházásainak értéke meghaladta a 162 
milliárd forintot.

M. G.-né
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A vegyipar 2002. évi termelési és értékesítési adatai
1. táblázat

TEÁOR szám, megnevezés

Termelési érték 
(folyó áron)

Értékesítés (folyó áron)
összes belföld export

millió Ft Vol. 
ind., % millió Ft Vol. 

ind., % millió Ft Vol. 
ind., % millió Ft Vol. 

ind., %
23 Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás 501 387 100,4 512 752 100 381 106 98,4 131 646 105,2
24 Vegyi anyag, termék gyártása 790 160 102,1 790 862 103,4 352 546 97,4 438 315 108,9

241 Vegyi alapanyag gyártása 366 107 104,9 365 063 103,8 172 766 94,3 192 297 114,2
2411 Ipari gáz gyártása 35 202 125,6 35 340 125,4 33 416 127,1 1 823 100,8
2412 Színezék, pigment gyártása 3 431 23,2 3 409 22,9 1 158 11,4 2 251 47,9
2413 Egyéb szervetlen vegyi alapanyag gyártása 17 126 83,5 31 541 11,5 11 156 119,9 10 385 107,3
2414 Szerves vegyi alapanyag gyártása 32 087 113,6 28 850 106,9 9 582 99,3 09 268 111,1
2415 Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása 25 655 73,2 26 182 81,5 20 980 76,6 5 202 109,8
2416 Műanyag alapanyag gyártása 252 506 113,3 251 339 110,3 97 932 97 153 407 120,9
242 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása 10 356 80,8 10 720 83,2 4 836 75,8 5 884 89,2
243 Festék és bevonóanyag gyártása 28 944 98,4 29 015 98,2 26 905 95,8 2 109 142,7
244 Gyógyszergyártás 288 630 99,5 290 718 104,3 95 154 102,7 195 563 105,1
245 Tisztítószer, testápolási cikk gyártása 72 718 112,2 72 015 111,4 41 414 107,6 30 601 117

2451 Tisztítószer gyártása 60 391 110,3 59 773 109,6 35 293 104,8 24 479 117,3
2452 Testápolási cikk gyártása 12 327 123,2 12 243 121 6 121 126,7 6 121 115,8
246 Egyéb vegyi termék gyártása 10 987 83,7 10 920 81,4 7 866 84,1 3 054 75,1
247 Vegyi szál gyártása 12 239 85,4 12411 88,9 3 604 87,9 8 806 89,3

25 Gumi, műanyagtermék gyártása 451 683 110,9 450 214 110,7 210 270 102,6 239 944 119
251 Gumitermék gyártása 101 249 104,6 100 567 104,1 21 921 82 78 645 112,6
252 Műanyagtermék gyártása 350 434 112,9 349 647 112,8 188 349 105,7 809 905 122,4

23-25 Vegyipar 1 744 231 103,7 1 753827 104,2 943 923 98,9 809 905 111
Feldolgozóipar 11 446 402 103,6 11 441 380 103,8 4 600 770 101 6 840 610 105,8
Ipar 12 638 427 103,1 12 632 724 103,3 5 764 036 100,6 6 868 687 105,7

Megjegyzés: Az adatok 5 fő feletti adatszolgáltatói körre vonatkoznak. Volumenindex: előző év = 100%.

EU-PARTNERKERESÉS A KÉMIAI KUTATÁSBAN

Technológiai ajánlatok

TU IC 012  Ipari automatizálási szer
v izszolgáltatás új szoftver alapján. 
Észtországban k ifejleszte tt szoftver- 
csom ag a term előüzem ek hardveresz
közeinek és berendezéseinek irányítá
sára és ellenőrzésére szolgál.

D TLIB S  H ordozható lézer szilárd 
anyagok felületi vizsgálatára. Görögor
szági kutatóintézet kutatói által kidolgo
zott vizsgálati technika hordozható esz
köze alkalmas felületanalízisre.

G220103  A lkoholgyártási eljárás, 
lombhullató fa és mezőgazdasági ere
detű hulladékokból. L itván fakém iai 
ku ta tó in tézet dolgozta ki az alkohol 
előállítására szolgáló technológiát.

PAN6797  A nalitikai vizsgálat, a 
m inták  krom atográfiás elválasztása 
alapján. Kisebb holland cég vizsgálati 
eljárása extrakciós technológia, a sze
lektív kinyerés kromatográfiás m ódsze
reken alapul.

GA/ARGE/2003 Antimágneses szer
kezeti elem ek gyúlékony folyadékok 
szállítására használt csövekhez, csőve
zetékekhez. Spanyol vállalkozás fejlesz
tette ki azokat a szerkezeti elemeket, 
am elyek kiküszöbölik a m ágneses és 
elektromos hatásokat a fém vezetékek
ben. Lecsökken a korrózió és a tapadás 
mértéke is.

TO -AD H ESIVES  K now -how  ra
gasztó anyagok, ragasztási folyamatok 
területén. A spanyol Alicante Egyetem 
laboratóriuma széles körű gyakorlati ta
pasztalatokkal rendelkezik a formulá- 
zás, a módosítás és a reológiai vizsgála
tok területén.

IG  03-2002 M ódszer és berendezés 
ipari szennyvizek és elfolyások tisztítá
sára. Egy francia cég kialakított egy ha
tékony és olcsó eljárást kom plex ipari 
elfolyók kezelésére. A módszer alapja 
egy nagy teljesítm ényű aerob biológiai 
kezelés oldott és szemcsés szennyező
dés elhelyezése céljából, az elfolyó ere

deténél végzett szeparálással. 
A szennyvizet egyidejűleg biológiailag 
és fizikailag kezelik. Ez lehetővé teszi 
egy erősen szennyezett ipari elfolyó át
alakítását újrafelhasználható, tisztított 
vízzé, az iszapterm elődés egyidejű  
csökkentése mellett.

C R/W /0204/TAM /02  A  géptől a 
gyógyszer GM P gyártásáig. Kis belga 
b io technológiai vállalat együttm űkö
dést keres olyan cégekkel, am elyek bio
gyógyszereit kell a fejlesztés korai fázi
sától a k lin ikai kipróbálásig  elvinni, 
vagyis segítséget nyújtani a saját gyár
tástechnológiájuk kidolgozásában, 
GM P m inőségű term ék gyártásában és 
esetleg a k lin ikai k ipróbálásban is. 
A belga vállalat műszaki és/vagy gyár
tási együttm űködési partnert keres a 
biotechnológia területén.

Technológia igények
A P S Chemicaldatas Kém iai ku

tatások hatékonyságának növelésére
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szolgáló laboratórium i és m odellezési 
adatbázis és adatkezelési dokum entá
ció. Osztrák kémiai kutatóintézet keresi 
hosszabb távú használatra a kém iai 
anyagok mért, empirikus vagy számolt 
jellemzőit.

TR-MTNC-05 Földgáz kéntartalmá
nak gázkromatográfiás detektora. Fran
cia vállalat m ikrogázkrom atográf gyár
tásához keres új generációs detektort.

TR-MTNC-04 G ázk ro m ato g ráfiás  
szelepek, beeresztő rendszerek és detek
torok. Francia mikrogázkromatográfok

gyártója keres új generációs szelepeket, 
injektorokat és detektorokat.

dem 0303  A dalékanyagok növényi 
olaj eredetű biodízelhez. Spanyol gyár
tó, használt növényi olajból készült 
biodízeljéhez keres adalékokat.

dem0203  Speciális bevonatok egye
di felhasználásra. Spanyol festékgyártó 
vállalat keres olyan technológiai eljárá
sokat, am elyek alkalm asak különleges 
bevonatok elkészítésére.

trply.024  Biodízel üzem anyag kis
méretű term elése hulladék növényolaj

ból. Nagy-britanniai, háztartási és ipari 
hulladékok begyűjtésével és feldolgo
zásával foglalkozó hulladékhasznosító 
vállalat üzem et akar létesíteni biodízel 
term elésére növényi o lajból, kb. 500 
t/év méretben. A  cég berendezést, szak
értelm et és gyakorlati tapasztalatokat 
keres létesítendő üzeme számára.

További információk: Szabó Eszter, 
EU M IK/IRC Hungary, BM E-OMIKK. 
1011 Budapest, Gyorskocsi u. 5-7. Tel.: 
1-457-5361, Fax: 1-457-5341, e-mail: 
szeszter@ info.omikk.bme.hu G M

Syye&ülett élet
Jegyzőkönyv az MKE IB 2003. március 11-i üléséről

Jelen vannak: Androsits Beáta, Banai End
re, Bognár János, Gimesi Ottó, Hencsei 
Pál, Jedlovszky Pál, Kalaus György, Kál
mán Alajos, Körtvélyessy Gyula, Pallos 
László, valamint meghívottként Sohár Pál.

Kimentette magát: Hermecz István, 
Hlavay József

1. A MKF-ra vonatkozó közgyűlési elő
terjesztés

Sohár Pál, mint a folyóirat megbízandó 
főszerkesztője ismertette elképzeléseit az 
MKF jövőbeli megjelentetésével kapcso
latban. Amennyiben a források, közte a Ké
miai Osztály támogatása, valamint a fel
ajánlások alapján elérhető a gazdaságos 
(nullszaldós) megjelentetés, a javasolt szer
kesztőbizottság legfontosabb feladata lesz 
a színvonal biztosítása. A közgyűlésre két, 
alternatív javaslatot célszerű kidolgozni:

a) Az MKF negyedévenkénti megjelen
tetése.

b) Az MKF beolvadása az MKL-be.
64/2003 A javaslatok kidolgozására az

IB megbízza Sohár Pált, aki javaslatot tesz 
a szerkesztőbizottság tagjaira is. A javasla
tok jóváhagyását az IB levelezés formájá
ban végzi el.

2. Az MKE Alapszabályának módosítása
Jedlovszky Pál részletesen ismertette a

módosítási javaslatokat.
65/2003 Az IB fontosnak tartja, hogy az 

alapszabály téljen ki a vezető tisztségvise
lők felelősségének és hatáskörének, vala
mint munkamegosztásának az elveire, utal
va arra, hogy a részletes szabályozás az 
ügyrendben található meg. Felelős: 
Jedlovszky Pál

3. Az egyesületre és az MKF-ra vonat
kozó kérdőíves felmérés

A  kérdőíves felmérések eredményesek 
voltak, a tagok helyeselték, hogy vélemé
nyüket kifejthették az egyesület tevékeny
ségével kapcsolatban. A 2 000 fizető tagnak

kiküldött kérdőivből kb. 130 interneten, 220 
postán kitöltve visszaérkezett, feldolgozá
suk folyamatban van. Ugyancsak sokan vá
laszoltak az MKF jövőjével kapcsolatban 
kiküldött kérdőívekre is.

4. Az MKE által adott díjak
Pallos László elmondta, hogy az Alap

szabály 2. sz. mellékletében felsorolt em
lékérmeken és kitüntetéseken kívül az 
MKE kuratóriumi tag a Zemplén Géza-, 
Szent-Györgyi Albert-, Varga József- és He- 
uréka-díjakat odaítélő bizottságokban. 
Az IB kívánatosnak tartja, hogy ezen díjak 
ismertetése is szerepeljen az Alapszabály 2. 
sz. mellékletében. Felelős: Pallos László

A Magyar Kémikusok Lapja szerkesztőbi
zottsága a lapot támogató intézmények 
képviselőinek bevonásával 2003. március 
19-én tartotta az ez évi közgyűlésig tartó 
működési ciklus utolsó értekezletét.

Az első napirendi pontban Körtvélyessy 
Gyula, a szerkesztőbizottság tagja, az 
Egyesület főtitkára értékelte a szerkesztő
ség 2002. II. fél évi munkáját írásban is 
szétküldött előterjesztésében. A bíráló po
zitívumként emelte ki, hogy a terjedelem 
mintegy 10%-át alkotják már a kémia fon
tosságát kihangsúlyozó közlemények, be
számolók, érdekes híranyagok és személyi 
hírek, amelyek fokozzák a lap érdekessé
gét. Pozitívumként emelte ki azt is, hogy a 
beszámolási időszakban nem jelent meg 
olyan közlemény, amely nem elégítette vol
na ki az összefoglaló, közérthető követel
ményeket. Hiányosságként említette meg a 
bíráló az idegen szavak felesleges és túlzott 
használatát, ami kezd elburjánzani a lap-

5. Egyebek
Az IB tudomásul veszi Kalász Huba le

velét és az Analitikai Szakosztály vezetősé
gének ezzel kapcsolatos döntését, amelyre 
a főtitkár fog válaszolni.

A Cseh Kémikusok Egyesülete kapcso
latfelvétel céljából megkereste az MKE-t. 
A májusi tisztújító közgyűlés után ponto
sítjuk 2 fő vendégül látását. Felelős: az 
MKE elnöke.

Az MKE díjaira történő előterjesztések 
határideje március 31., illetve április 5. 
A díjak odaítéléséről az IB következő ülé
sén dönt.

A legközelebbi IB-ülés április 8-án, 
kedden 15 órakor lesz.

A jegyzőkönyvet készítette: 
Hencsei Pál

bán. Összefoglalóan azt állapította meg, a 
lap szerkesztése ebben az időszakban is 
megfelelt a lap korábban kidolgozott és.jó
váhagyott szerkesztési stratégiájának, a lap 
küldetésének. Ezt igazolták a Magyar Tu
dományos Akadémia Kémiai Tudományok 
Osztályának az elmúlt év novemberében az 
egyesületi lapok tárgyában tartott ülésén el
hangzott pozitív vélemények is.

A szerkesztőbizottság a lap olvasottsá
ga körül kialakult vita alapján egyetértett az 
előterjesztő összefoglaló értékelésével, 
megállapította, hogy a lap szerkesztése 
megfelel a jóváhagyott stratégiának, amiért 
köszönetét fejezte ki a felelős szerkesztő
nek. Köszönetét fejezte ki a testület a bírá
lónak színvonalas, konkrét, alapos értéke
léséért.

A 2. napirendi pontban Rácz László fe
lelős szerkesztő szóbeli tájékoztatást adott 
a Magyar Kémikusok Lapja anyagi helyze
téről, és javaslatot tett a 2003. évi szerkesz

Beszámoló a Magyar Kémikusok Lapja 
szerkesztőbizottságának üléséről
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tési tervre. A felelős szerkesztő véleménye 
szerint a lap gazdálkodásának legnagyobb 
eredménye, hogy sikerült talpon maradnia 
az elmúlt időszakban és a tervek szerint ez 
évben is. Az előadó rövid értékelést tartott 
a Magyar Kémikusok Lapja és a többi 
MTESZ lap összehasonlitása alapján, ki
hangsúlyozva lapunk előkelő helyét a 
MTESZ lapok között. A szerkesztés jövő
jével kapcsolatban javaslatot tett olyan új 
tématerületek bekapcsolására, amelyek le
hetőséget adhatnak tartós támogatásra (mű
szertechnika, élelmiszer-biztonság). A fele
lős szerkesztő ezek után ismertette a 
szerkesztés 2003. évi tematikai tervét, 
amelynek fő ismérvei, tartalmi csomópont
jai az alábbiak:

-  az év folyamán megjelenik a kémia- 
oktatás témaköréből régóta sürgetett 
és készülő tematikai célszám, vala
mint a Határok nélkül II. célszám;

-  új tematikus célszámot készít elő a 
szerkesztőség az EU-csatlakozás té
maköréből, amely az EU-csatlakozás- 
sal járó követelményeket és azok ki
elégítési lehetőségeit ismerteti a 
vegyiparban és a kémiai kutatásban;

-  folytatódik a Kombinatorikus kémia 
legújabb eredményei című sorozat 
(Dormán György -  Gál Miklós);

-  megkezdődik (amennyiben a szer
kesztőkkel és a szerzőkkel sikerül 
megállapodni a pontos tematikában) a 
kémiai reaktorok homogén és hetero
gén reakciók című sorozat, amellyel 
kapcsolatban a szerkesztőségnek az a 
véleménye, hogy minél jobban felel
jen meg a szerkesztőség által felvetett 
és tervezett gyakorlati megoldások 
kémiai reaktorok homogén és hetero
gén reakciók címnek és tartalomnak;

-  tekintettel a 2003. évi ACHEMA-ra, a 
szerkesztőség valószínűleg irodalmi 
források felhasználásával még ez év
ben szeretne sorozatot indítani az 
ACHEMA alkalmából megjelenő 
műveletfej lesztési irányvonalakról.

A felelős szerkesztő arról is tájékozta
tott, hogy az év folyamán szeretné tovább 
növelni a lap internetes hozzáférhetőségét.

A szerkesztőbizottság rövid vita, né
hány kiegészítő javaslat után a szóbeli elő
terjesztést és az abban foglalt szerkesztési 
tervet kis pontosításokkal jóváhagyta. Kö

Beszámoló rendezvényekről

A Kolorisztikai Szakosztály tisztújító gyűlése
(Budapest, 2003. január 16.)

A Szakosztály 1998-2002. évi munkájáról 
a leköszönő elnök, Kovácsné Stahl Ágnes 
tartott rövid összefoglalót. Először is tájé
koztatta a jelenlevőket az Egyesületben be
következett változásokról, az új ügyvezető, 
Androsits Beáta személyéről. Jelezte, hogy 
a taglisták felülvizsgálata után a szakosz
tály létszáma jelenleg 67 fő. Ismertette az 
elmúlt 4 év alatt szervezett Kolorisztikai 
Szimpóziumok számait.
1999. szeptember 27-29. között Tatán az 
Olimpiai Edzőtáborban rendezett a XXVII. 
Kolorisztikai Szimpóziumon, amely a CIE 
75 éves jubileumi üléséhez kapcsolódott, 
közel 100 résztvevő volt. A konferencián 
40 előadás hangzott el, és először voltak je 
len meghívott előadók: Prof. Walraven 
(Hollandiából) és Prof. Terstiege (Német
országból). 9 kiállító mutatta be színmérő 
eszközeit. A színrendszerek témakörben 
rendezett kerekasztal-megbeszélésen 22 ér
deklődő vett részt. Először fordult elő, 
hogy az előadások teljes anyaga kötetben is 
megjelent, amelyet a Coloryte és a Köny- 
nyűipari Műszaki Főiskola szponzorálása 
tett lehetővé (dr. Lukács Gyula lektorálta a 
cikkeket).

2001. szeptember 3-5. között ugyanazon a 
helyszínen, Tatán volt a XXVIII. Kolorisz
tikai Szimpózium, amelyen több mint 90 
résztvevő volt jelen. 25 szóbeli előadás 
hangzott el, és az első alkalommal lehetővé 
tett poszteres megjelenés is népszerű volt, 
18 posztert mutattak be. Ismét rendeztek 
műszerbemutatót, és a színoktatással kap
csolatos kerekasztal-megbeszélés is soka
kat érdekelt. Hallhattunk ismét 2 meghívott 
előadót: dr. Goodman és dr. fVitt- az angol, 
ill. német mérésügyi szervezetek munkájá
ról számoltak be. Ezúttal is megjelent a tel
jes előadásanyagokat tartalmazó Proceed- 
ings.

Az MKE Kolorisztikai Szakosztálya 
szorosan együttműködik nemcsak az MKE 
társszakosztályaival (pl. Lakk-festék Szak
osztály), hanem a CIE Magyar Nemzeti Bi
zottságával és az AIC Magyar Nemzeti Bi
zottságával, valamint az újonnan alakult, 
Veszprémi Akadémiai Bizottságon belül 
működő Alkalmazott Fény- és Színtani 
Munkabizottsággal, és jelenleg alakítjuk ki 
az együttműködést az Elektrotechnikai 
Egyesületen belül működő Világítástechni
kai Társasággal.

szönetét fejezte ki a felelős szerkesztőnek a 
lap pénzügyi helyzete stabilitása érdekében 
kifejtett erőfeszítéseiért és a lap tartalmi 
fejlesztése érdekében végzett tevékenysé
géért. A testület felhívta az Egyesület veze
tésének figyelmét a stabilitás fontosságára, 
ami feltétele hosszú távon a lap küldetésé
ben megfogalmazott célkitűzés elérésének.

A 3. napirendi pont témája az ez évi 
közgyűlésen leköszönő szerkesztőbizottság 
ajánlásai voltak a közgyűlés után új veze
téssel és minden bizonnyal új összetételben 
megalakuló testület részére. A napirendi 
ponthoz a szerkesztőbizottság elnöke 
készített írásos előterjesztést, amely meg
tekinthető a Magyar Kémikusok Lapja irat
tárában. A szerkesztőbizottság az előter
jesztéssel egyetértett. Ezt követően a 
szerkesztőbizottság elnöke köszönetét fe
jezte ki az Egyesületnek a bizalomért, a 
szerkesztőbizottság tagjainak több évtize
des baráti támogatásáért. A szerkesztőbi
zottság tagjai hosszan méltatták a szerkesz
tőbizottság elnökének érdemeit az MKL 
szerkesztésében, és köszönetüket fejezték 
ki az együttműködésért.

A Kolorisztikai Szakosztály 2003-ban 
megválasztott vezetősége:

Elnök: Kovácsné Stahl Ágnes, Festék
ipari Kutató Kft.

Titkár: Csányi Sándor, Könnyűipari 
Műszaki Főiskola, Nyomdaipari Tanszék 
docense

Tagok: Andor György, Országos Mérés
ügyi Hivatal Optikai Labor vezetője

Endrédy Ildikó, Könnyűipari Műszaki 
Főiskola, Nyomdaipari Tanszék tanszékve
zető főiskolai tanára

Farkas László, a BME Szerves Kémiai 
és Technológiai Tanszék docense 

Lukács Gyula nyugdíjas 
Schanda János Veszprémi Egyetem, 

Képfeldolgozás és Neuro-számítógépek 
Tanszék emeritus professzora

Wenzel Klára, a BME Finommechani
kai Optikai Tanszék címzetes egyetemi ta
nára.

Végül Hirschler Róbert „A színtan ok
tatása műszakiaknak, tervezőknek” címmel 
tartott rendkívül látványos, sok színes kép
pel tarkított előadást. Mivel a témát rendkí
vül időszerűnek tartjuk, a nyomtatási tech
nika által kínált lehetőségnek megfelelő 
formában adjuk közre egyik következő 
számban a szerző összeállítását.

Kovácsné Stahl Ágnes

mid2003. 58. ÉVFOLYAM. 5. SZÁM 195



Tudásból, tapasztalatból táplálkozó erő

Magyarország és a közép-európai térség egyik vezető gyógy
szerkutató, -termelő és -értékesítő vállalata folyamatosan 
várja megmérettetésre vágyó, középfokú angolnyelv-tudás- 
sal rendelkező

VEGYÉSZ, VEGYÉSZMÉRNÖK

végzettségű munkatársak jelentkezését a termelés, a kutatás, 
a minőségbiztosítás és a technológiai fejlesztés területeire.

Magas színvonalú szakmai munkájáért cserébe az EGIS 
Gyógyszergyár Rt. versenyképes jövedelmet, kimagasló 
színvonalú szociális ellátó rendszert és folyamatos szakmai 
továbbképzési lehetőséget nyújt.

A felvételt nyert pályázók számára biztonságot jelent a 
széles körű, mindenre kiterjedő szociális juttatások rendsze
re. Szabadidejük tartalmas eltöltését szolgálják üdülőink, 
vitorlásaink, sporthajóink, sportpályáink, edzőtermeink, 
könyvtáraink.

Csatlakozzon egy dinamikusan fejlődő nemzetközi céghez!

Ha könnyen veszi az akadályokat és Ön is részese szeretne 
lenni a sikereinknek kérjük, ne késlekedjen, és juttassa el 
szakmai önéletrajzát az alábbi címre:

EGIS Gyógyszergyár Rt.,
személyzeti és oktatási osztály
1106 Budapest, Keresztúri út 30-38. 
fax: 06-1-265-5807, e-mail: hr2@egis.hu
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A Magyar Kémikusok Lapját támogató vállalatok és intézmények
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A magyar kémikusok lapjának médiaajánlata 2003. évre

A Magyar Kémikusok Lapja (MKL) a Magyar Kémikusok Egyesületének (MKE) 1945-ben alapított, egyetlen 
magyar nyelvű gyakorlati kémiával foglalkozó mérnöki szintű folyóirata, az MKE hivatalos lapja. 

Szerkesztésének legfontosabb célkitűzése a mérnöki szintű ismeretterjesztés és tapasztalatcsere 
a kémiai technológia valamennyi területén, a vegyipari és egyesületi hírek közlése.

Az MKL-ban megjelenő hirdetések és fizetett közlemények 2003-ben havonta a MKE tagjaihoz és az előfizetőkhöz jutnak el. 
Olvasóink között találhatók az ország valamennyi vegyipari gyárának, illetve kémiával és kémiai technológiával foglalkozó 

intézeteinek és intézményeinek döntéshozói és véleményformálói.
A MKL színes és fekete-fehér hirdetéseket egyaránt megjelentet. Kérjük, hogy a hirdetéseket az alábbi minőségi követelmények

szerint küldjék meg szerkesztőségünknek.

A hirdethető felület mérete egész oldalnál 245x170 mm, fekvő oldalnál 120x170 mm, álló fél oldalnál 245x80 mm.

Lapunk tárgyhó 5-ig jelenik meg. Megrendelésüket, ill. hirdetésüket és fizetett közleményük anyagait a tervezett megjelenés előtt 
két héttel kérjük szerkesztőségünk címére megküldeni (Magyar Kémikusok Lapja Szerkesztősége, 1027 Budapest, Fő u. 68.).

Hirdetési alapdíjaink 2003-ben a következők (ezer Ft-ban ÁFA nélkül):

Egész oldal 88 160 +20% +30%
Féloldal 50 100 +20% +30%
Negyedoldal 32 73 +20% +30%

Többszöri megjelenéskor kedvezményt biztosítunk.
A fizetett közlemények (PR cikk) megjelentetésének díja megyegyezik a fekete-fehér hirdetés alapdíjával.
Megegyezés szerinti méretű szórólapot és prospektust is elhelyezhetünk a Magyar Kémikusok Lapjában.

A PR cikk kéziratának leadási formája megegyezik az egyéb cikkekével (1. az MKL útmutatóját).
Várjuk jelentkezésüket, kérdéseikkel forduljanak szerkesztőségünkhöz! További felvilágosítással készséggel állunk rendelkezésre. 

(Süli Erika, 1027 Budapest, Fő u. 68., Tel.: 201-6883. e-mail: mkl.mke@mtesz.huL
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A közvélemény és a kémia: problémák és feladatok

2001-ben a M agyar Kém ikusok Egyesületének Küldött- 
közgyűlésén tartott beszédem ben [Magy. Kém. Lapja, 56, 
300 (2001)] rám utattam , hogy a közvélem ény általában 
hogyan viszonyul a tudom ányokhoz. Az átlagember és a 
sajtó látszólag kedveli a számítógépet, az űrkutatást, a b io
lógiát és egyéb fantáziát m egm ozgató dolgokat, de ugyan
akkor a kém iáról nincs valami jó  véleménye. Beszédem 
ben ugyancsak rám utattam , hogy m ennyire fontos és 
időszerű, hogy ezen változtassunk. A m ikor a tagság az 
Am erican Chemical Society (Am erikai Kémiai Társaság), 
a világ legnagyobb tudom ányos társaságának elnökévé vá
lasztott, egyik legfontosabb célomnak e negatív felfogás 
m egváltoztatását tűztem ki. Jogosan kérdezhetik, hogy m i
ért tartom ezt elsőrendű feladatnak. Tényleg ennyire fontos 
és időszerű? Sok baj és problém a van a világon, m iért iz
gassuk m agunkat még ezzel is?

Látszólag hiú túlzás, hogy a kém iát m inden más tudo
m ány alapjának tekintjük. Pedig ez valóság! A fizika, a bi
ológia és a szám ítástechnika fejlődését, hogy csak egy pár 
példát em lítsek, a kém iai kutatás úttörő eredményei tették 
lehetővé. A száloptika technológia, am ely olyan fontos és 
átütő jelen tőségű  az inform ációk gyors továbbításában, 
nem  lenne lehetséges az alkalm as polim erek felfedezése és 
nagyipari gyártása nélkül. Gyors és pontos mikroanalitikai 
m ódszerek tették lehetővé a genetika rohamos fejlődését a 
mai, sokat ígérő színvonalra. A számítógépek nagyarányú 
fejlődése lehete tlen  lett vo lna a kiváló  m inőségű szi- 
likonchip és a folyadékkristályok nélkül. Nem  elegendő, 
hogy a kém iai fontosságáró l csak sa ját szakterületünk 
m unkatársaival beszéljünk. Jóllehet az emberi ész mindig 
az ism eretlent kutatja, a tudom ányok célja azonban nem 
csak a tudásvágy és kíváncsiság. A legfontosabb cél az em 
beriség biztonságának, jövőjének, szebb és jobb  életének 
elősegítése.

Miután Sir Edm und Hillary megmászta a világ legmaga
sabb hegyét, a M ount Everest-et, megkérdezték tőle, hogy 
mi cél hajtotta. „M ert ott volt”- válaszolta röviden. Mindig 
élvezet az ismeretlen dolgok után kutatni, új dolgokat felfe
dezni. A valóságban azonban ez nem  lehet a hajtóerő. 
Ez egyedül nem igazolhatja a kutatás költségeit, ami manap
ság egyre növekszik. Ipari vállalatok természetesen hasznot 
akarnak kutatásaikból kihozni. Azon szervezetek -  m int pél
dául az egyetemek -  amelyek számára a közvetlen anyagi *

* Az American Chemical Society - ÁCS (Amerikai Kémiai Társaság) 2001. évi 
elnöke. Western Regional Research Center 800 Buchanan Albany, CA 94710, 
USA

PAVLATH ATTILA

haszon nem cél, általában pénzügyi támogatásra szorulnak. 
Egyes kutatók vonakodnak összekötni kutató m unkájukat a 
haszonnal. Azzal érvelnek, hogy például Fleming  a penicil
lint véletlenül fedezte fel és hosszú évek teltek el, amíg élet
mentő jelentőségére rájöttek. Ezen az alapon feltételezik, 
hogy előbb-utóbb valaki gyakorlati célra fogja felhasználni 
a legelméletibb, látszólag teljesen ezoterikus kutatási ered
ményeket. Ezért szabad kezet és megkötöttség nélküli anya
gi támogatást követelnek kutatási irányuk kiválasztásához. 
Habár ezen érvelésnek van valami alapja, egy szabad társa
dalomban az állami költségvetésben az adófizetők vélem é
nye igen fontos szerepet játszik.

Legelső elnöki írásom ban (Chem ical & Engineering 
News, C& EN, 2001, Jan 1, 2 -4 )  rám utattam  arra, hogy a 
közvélem ény hogyan viszonyul a kém iához. Egy m ásik 
cikkem ben (C&EN, 2001, Aug. 6 ,4 4 ) utaltam  a szükséges 
akciókra. Ezen közlem ények  m egjelenése ó ta  m ind az 
American Chem ical Society, mind más országok kém ikus 
szervezetei egyre többet foglalkoznak a problém ákkal és a 
szükséges akciókkal. A közvélem ény term észetesen nem 
változik m eg m áról-holnapra. Együttm űködés és bizonyos 
idő szükséges ahhoz, hogy az átlagem ber felism erje, hogy 
a kém iaellenes propaganda sokszor m esterségesen szított. 
A következőkben javasolt akciók, am elyek közül egyesek 
m ár beindultak, más országokban is alkalm azhatók és egy 
együttes, koncentrált akció világszerte szinergikus ered
ményt hozhat. Term észetesen ezen akciók a helyi körülm é
nyeknek m egfelelően módosíthatók.

A z A m erican C hem ical Society 1987-ben, a kém iai 
je len tőségének  nagyobb elism erése céljából bevezette a 
N ational Chem istry Day-t (Nem zeti Kémiai N apot) és ez 
később National Chem istry W eek-é (Nemzeti Kémiai Hét) 
bővült. M inden október utolsó hetében rendszeresen tarta
nak felvilágosító program okat az iskolákban és a különbö
ző intézm ényekben. M a m ár az USA egész területén, mind 
az 50 szövetségi állam ban ez állandó program. Egy külön 
bizottság segiti a Társaság 189 helyi csoportját az évi prog
ram  előkészítésében. A program  nagy részben érdekes, 
színpom pás dem onstrációkkal próbálja az átlagem ber fi
gyelm ét felkelteni, és számos példával m utatja a kém iai 
felfedezések szerepét a m indennapi életben is. Gyakran 
vonzza a sajtó és a televízió érdeklődését is, és a rövid be
szám olókban a kém ia az érdeklődés középpontjába kerül. 
M a már több ország is átvette ezt a tevékenységet. Kezdet
nek ez jó , de nem  elég. A közm ondás szerint, m inden cso
da három  napig tart. A m indennapi élet gondjai háttérbe 
szorítják a kém ia áldásait a következő National Chem istry
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W eek-ig, kü lönösen akkor, ha valam ely  problém ának, 
főleg a környezetvédelem  terén, kémiai vonatkozású ele
me van. N agyobb és állandó éberségre van szükség!

Természetesen semmi sem tökéletes, és ebben a kém ia 
sem kivétel. A rra azonban büszkék lehetünk, hogy kém i
kusok nem csak új dolgokat fedeznek fel, hanem az egyes 
kém iai eredetű problém ákat is nyilvánosságra hozzák, és 
azokat orvosolják. Az American Chem ical Society azon
ban nem  állt m eg itt. A legújabb akció az úgynevezett 
Green Chem istry Institute m egalakítása, m elynek célja a 
p roblém ák m egelőzése. Habár az intézet m ég kicsi, de 
nem zetközi hatása m áris érezhető és elősegíti az 
együttm űködést, különösen környezetvédelm i vonalon.

Ezen akciók  azonban csak a p roblém ákat próbálják  
enyhíteni vagy megoldani. A legjobb védelem a támadás! 
A  sajtóban, rádióban és televízióban igen gyakran csak a 
problém ákat hangsúlyozzák, sokkal nagyobb mértékben, 
m int am ilyen a valóságos előny/hátrány arány. Pedig m in
den egyes, kém ia által okozott problém ára tucatjával lehet
ne pozitívum okat felhozni, melyek nélkül még a középkor
ban élnénk. Próbáljunk csak egy napot is élni, függetlenül 
állásunktól, korunktól vagy lakóhelyünktől, kémiai felfe
dezések nélkül. Élelmünk, ruhánk, közlekedésünk és szó
rakozásunk, m inden a kém ián alapszik. Sajnos ezeket a 
sajtó és egyéb inform ációs szervezetek általában nem  tu
datják a közvéleménnyel.

M int az ÁCS elnöke, két évvel ezelőtt speciális bizott
ságot neveztem  ki, m elynek feladata az elmúlt 125 év min
dennapi életünk szempontjából fontos és átütő erejű kém i
ai technológiai felfedezéseinek összegyűjtése volt. A nem 
m eglepően hosszú lista a laikusok szám ára is könnyen 
érthető formában, elektronikus szerkezetű kiállítás kereté
ben egy évvel ezelőtt az egyik gyűlésünkön, ahol 15 ezren 
vettek részt, lett nagy sikerrel bemutatva. Persze, a célom 
az, hogy a kiállítást ne csak a kém ikus társadalom  tekintse 
meg. Ezért az aránylag könnyen szállítható k iállítást az 
U SA  nagyobb ipari központjaiban is bem utatjuk. 
Ez érdeklődést keltett más országokban is. A kiállítás an
gol nyelvű, de több ország is le akarja fordítani saját nyel
vére, vagy az eredeti formában akarja kikölcsönözni. En
nek előseg ítésére a Federation  o f  European C hem ical 
Societies (Európai Kém ikus Társaságok Szövetségének)
2002. évi közgyűlésén a küldöttek rendelkezésére bocsá
tottam  az elem i terveket. Term észetesen, ezt sokkal na
gyobb m értékben kell tudatosítani a közvéleményben. Egy 
könnyen olvasható könyv segítségével m illiókat lehetne 
elérni. Tekintve, hogy m anapság az internet az egész vilá
got behálózza, ez világszerte nagyon hatásos eszköz lenne 
a kém ia eredm ényeinek tudatosítására, főleg, ha azokat 
érdekfeszítően tudjuk a nyilvánosság elé bocsátani.

A  mai fiatalság a holnap közvéleménye! Ezért nagyon 
fontosnak tartom, hogy a kémia jelentőségét m ár az általá
nos és középiskolákban is elkezdjük tudatosítani a fiatal
sággal. A  m ódszer nagyon fontos. Az ÁCS elnökeként sok
szor volt alkalmam nem csak amerikai, de más országokbeli 
egyetemi professzorokkal is beszélni, akik csaknem egy
hangúan állították, hogy a kémiai szakmát választó diákok 
szám a csökkenőben van. Gyakran találkoztam olyanokkal, 
akik m iután megtudták, hogy vegyész vagyok, azt m ond
ták: „Én soha nem  szerettem a kém iát” . A m ikor azonban 
kérdezősködtem, hogy miért, a válasz az volt, hogy a kém i

ai órák unalmasak voltak. A további beszélgetés folyamán, 
am ikor vázoltam, hogy a kém ia milyen módon járult hozzá 
a m indennapi életünkhöz, vélem ényük lassan m egválto
zott. A beszélgetés általában azzal fejeződött be: „Ha ezt 
tudtam volna fiatalabb koromban, a kém ia érdekesebb lett 
volna. N em  tudom , hogy a kém iát választottam  volna-e 
szakmámnak, de sokkal tárgyilagosaidban tudnám m egítél
ni a kém ia életünkre gyakorolt hatását.”

A beszélgetésekből egyre inkább meggyőződtem, hogy 
a kémiai és általában a term észettudom ányok oktatása az 
általános iskolákban az évek folyam án rossz irányba ha
ladt. A múltban e tudom ányok oktatása arra irányult, hogy 
a legjobb tanulókat m eggyőzzük arról, hogy ezeket válasz
szák hivatásuknak. Sok esetben ez sikeres volt, de ugyan
akkor a fiatalság nagy részét elidegenítettük, mivel a ké
m iát és egyéb term észettudom ányokat túl bonyolultnak ta
lálták. Ők azok, akik könnyen befolyásolhatók a negatív 
propagandával. Ezen változtatni kell. A  legfontosabb az, 
hogy az iskolákban a fiatalságot a kém ia m egbecsülésére 
és a tárgyilagos kém iai gondolkodásra tanítsuk meg. Pél
dául, ha a H aber-B osch-szintézist úgy vezetjük be, hogy 
ez tette lehetővé a m űtrágya nagyipari gazdaságos elő
állítását és az élelm iszerek olcsóbbodását, m indjárt m ás
képpen vélekednek, függetlenül attól, hogy az aktuális 
reakcióegyenlet érdek li-e  őket vagy sem. Egyesek 
valószínűleg érdekesnek fogják találni, hogy a két m inden
napi anyag, a nitrogén és a víz, reagálni tud egym ással, és 
így segíti életünket. Ezek közül kerülnek ki azok, akik to
vábbi érdeklődést fognak mutatni egyéb kém iai „csodák” 
iránt, és esetleg kém ikusok lesznek. A  többiek azonban, 
függetlenül attól, hogy m ilyen pályát választanak, még ak
kor is, ha nem  folytatják tanulm ányaikat egyetem eken, 
jobban m egbecsülik a kém iát és nem fognak könnyen fe
lülni a félrevezető, egyoldalú propagandának.

2001 -ben a problém a m egoldására egy másik speciális 
bizottságot neveztem  ki, am elynek feladatául az alsó és kö
zép iskolai term észettudom ányi oktatás k iértékelését 
és m egjav ítását tűztem  ki. Javasla ta ik  a honlapom on 
(w w w .pavlath.orc) találhatók meg. Habár a javaslatok egy 
része az am erikai oktatás speciális problém áival foglalko
zik, meg vagyok győződve arról, hogy megfelelő változta
tásokkal alkalm azhatók más országokban is. Természete
sen a latin közm ondás: „Róm a nem épült fel egy nap alatt” 
ebben az esetben is igaz. M ég sok víz fog lefolyni a Dunán 
(és a M ississippin is), am íg az oktatási m ódszereket meg 
tudjuk reform álni. De ez nem tarthat vissza bennünket, hi
szen más választásunk nincs. Ha továbbra is a szőnyeg alá 
seperjük a problém ákat, vagy m int a strucc feltételezzük, 
hogy am it nem  látunk, az nem  létezik, akkor a kém ia m eg
ítélése nem  fog m egváltozni.

A problém ák nagyok, és m egoldásuk bonyolult. Végső 
fokon m inden attól függ, hogy a közvélem ény látja-e eze
ket és tám ogatja-e a reform okat. A kérdés az, hogy mi az, 
am it az American Chem ical Society és más országbeli test
vérszervezetek tehetnek. M eg vagyok róla győződve, hogy 
jó l k ido lgozott, eddig  is eredm ényes tevékenységeink 
fo ly ta tása m elle tt az egyik  legfontosabb feladatunk  a 
„C enter fór Public Im age o f  Chem istry” (Kémiai Közvéle
m ény Központ) megalapítása, amiről a legutóbbi cikkem 
ben írtam (C&EN, 2002. Aug. 26, 51) a következő célki
tűzésekkel:
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1. A  Center nyomon követné az USA különböző része
in, a sajtóban, a rádióban vagy a televízióban megjelenő, a 
kém iával kapcsolatos riportokat, m ind a kedvezőt, m ind a 
kedvezőtlent. A Center feladata az lenne, hogy az előb
bieket országszerte, később világszerte terjessze, az utóbbi
akat pedig tárgyilagosan kiértékelje. Am ennyiben ezek a 
kém iát és a kémikusokat hamis beállításban tüntetik fel, a 
Center cáfolatokat dolgozna ki. Az ACS-tagok önkéntes 
alapon létrehozhatnak egy információs hálózatot, és ezeket 
a cáfolatokat széles körben tudnák terjeszteni. A nyert in
formációk segítségével a szerkesztőséghez írt levelekkel, a 
rádió- és televízió-állom ások telefonon történő felhívásával 
vagy különböző társadalmi csoportoknak tartandó előadá
sokkal a tám adásokat ellensúlyozni tudnánk. Az e-m ail 
rendszerrel e hálózat könnyen megszervezhető. Az A m eri
can Chemical Society nagy sikerrel alkalmazta ezt a m ód
szert a törvényhozási hálózat létrehozásában, m elynek se
g ítségével az érin tett ÁCS tagokat értesítik, am ikor az 
am erikai kongresszusban olyan törvényjavaslatokat tár
gyalnak, amelyek a kém iát befolyásolhatják pozitív vagy 
negatív módon. Az ÁCS tagok felvehetik a kapcsolatot sa
já t képviselőjükkel és elm ondhatják vélem ényüket, ami 
egy szabad társadalomban nagy befolyással lehet.

2. A Center ugyancsak figyelemmel kísérné a különbö
ző kém iai felfedezéseket, és az átlagem ber szám ára is 
érthető m ódon bem utatná azok hatásait, hangsúlyozva a 
m indennapi életünkre való befo lyásait. Az egyik  nagy 
problém ánk az, hogy mi kém ikusok arra koncentrálunk, 
hogy m unkánkat a tudom ányos közösség figyelm ébe 
ajánljuk. Erre joggal nagyon büszkék vagyunk. Erre szük
ség is van, de ez nem  elég, nem  fektetünk elég súlyt arra, 
hogy felfedezéseink közvetlen hatását kihangsúlyozzuk a 
közvélem ény szám ára. Az átlagem bert, akinek tudom á
nyos ism eretei korlátozottak, nem  érdekli, hogy bebizonyí
tottuk egy új polim er képződésének reakcióm echanizm u
sát. Szám ára nem  az ionos vagy a gyökös mechanizm us az 
érdekes, hanem  az, hogy az új polim er hogyan tudja az éle
tét könnyebbé tenni. Ez fogja eldönteni, hogy a kém ia eset
leges hátrányait hogyan fogja fel.

3. A  Center ugyancsak tovább fejlesztené a Chem ical 
Technology M ilestone Exhibit (Kémiai Technológiai K iál
lítást) és annak széles körű tudatosítását. A  kiállítás leírja a 
legfontosabb felfedezéseket, am elyek jótékonyan befolyá
solják m indennapi életünket, de ez csak a kezdet, mivel 
legalább 2-3-szor annyi felfedezést lehetne felhozni, to 
vábbi alkalm azási példákkal alátámasztva. Nem régen díjat 
adtam  át egy analitikusnak az aszfalt összetételének m eg
határozására szolgáló új m ódszer felfedezésért. A  hallga
tóságban lévő laikus egyének szám ára ez a m ódszer 
valószínűleg nem  volt érthető. Kiem eltem, hogy ez m eg
hosszabbíthatja  az ú tburkolatok élettartam át, így aztán 
m indenki szám ára nyilvánvaló lett, hogy ez a m ódszer 
m ennyire járu l hozzá az utak biztonságához.

Ú gy vélem , hogy a fenti javaslatokkal elnyerhetjük a 
közvélem ény m egbecsülését, és a m édia (sajtó, rádió, tv 
stb.) együttm űködését. Természetesen jogosan kérdezhet
jük , hogy ezzel m inden problém a megoldódik-e, m egszűn
nek-e a félrevezető , vagy  éppen ham is tudósítások? 
Valószínűleg nem, de a tökéletes m egoldásra nem várha
tunk, mivel ez a filozófia okozta nagym értékben jelenlegi 
problém áinkat is.

N em  ülhetünk  a babérjainkon. A  kezdeti sikereket 
erősítenünk kell nem csak A m erikában, hanem  világszerte 
is, hiszen a kém ia hasonló problém ákkal küzd mindenütt. 
A  problém át egy bizonyos részben mi kém ikusok okoztuk 
azáltal, hogy nem  álltunk fel a szakm ánk m egvédésére. 
N éha azért, m ert az ellenséges propaganda megfélem lített, 
de legtöbbször azért, m ert túlságosan belem erültünk m un
kánkba, gondolván, hogy m ajd valaki más fogja érdekein
ket képviselni. A kém iai egyesületek tudnak segíteni, de 
szükségük van a tagság közrem űködésére. Egy régi m a
gyar közm ondás szerint: „Segíts m agadon és az Isten is 
m egsegít” . Ez vonatkozik m iránk, a kém ikusokra is. Igen 
fontos, hogy a közvélem ényben  tudatosítsuk  a kém ia 
jelentőségét m indennapi életünk könnyebbé és kellem e
sebbé tételében nem csak Am erikában, hanem  világszerte 
is. John H. Marburger, fizikus és az USA elnökének tudo
m ányos tanácsadója szerint a kém ikusoknak rendkívüli és 
egyedülálló felelőssége, hogy a kém ia érdekességét nap 
m int nap élethűen m utassák be és ezt m inden törvényhozó
ban, valam int a fiatal generációban tudatosítsák. Az ACS- 
tagok pedig egyénileg is m utassák be a kém ia értékét.

Shakespeare szerint kétségeink m iatt gyakran elveszít
jü k  az alkalm at életünk megjavítására. Ugyancsak figyel
m eztet arra, hogy a segítséget ne az égtől várjuk, mivel leg
többször sa ját m agunk is m egtaláljuk  problém áink  
m egoldását. Idézni szeretnék a tavaly írt és az évi gyűlé
seinken bem utatott zenés színdarabom ból, am it azon cél
ból írtam , hogy az Á C S tagságában, és fő leg  veze
tőségében ezt a gondolato t tudatosítsam . A  teljes angol 
nyelvű szöveg ugyancsak  m egtalálható  a honlapom on, 
am elyben egy Shakespeare stílusú  m onológ utolsó sorai 
adják m eg a követendő utat:

„ Életünk problém áit m eg tudjuk oldani 
H a hajlandók vagyunk olyan utakat követni 
Am elyekről soha senki nem is álmodott.
A z  ismeretlen nem sodorhat gyávaságba,
M ert ezáltal a jo b b  jö v ő  lehetőségét veszítjük el. ”

ÖSSZEFOGLALÁS
Pavláth Attila: A közvélemény és a kémia: problémák és fel
adatok
A szerző, az Amerikai Kémiai Társaság (ÁCS) 2001. évi elnöke 
írásában összegzi a kémia általános megítélésének javítására az 
ÁCS által tett intézkedéseket az USA-ban, a Nemzeti Kémiai Hét 
évenkénti megrendezését, a Zöldkémia Intézet létrehozását, az 
elmúlt 125 év kémiai technológiai felfedezései jelentőségének 
bemutatását, az általános- és a középiskolai természettudomány
oktatás felülvizsgálatát, valamint a Kémiai Közvélemény Köz
pontjövőbeni megteremtését.

[Magy. Kém. Lapja, 58, 197 (2003)]

SUM M ARY
A. Pavlath: Public Image and Chemistry: Problems and Tasks
The author, the pást president of the American Chemical Society 
(ÁCS) in his article sums up the actions to improve the public 
image of chemistry in the USA, including the introduction of the 
yearly National Chemistry Weeks, as well as at ÁCS the establis- 
ment of Green Chemistry Institute, the exhibit of the Chemical 
Technology Milestones, the review of the primary and high 
school education of Sciences, and the fúture creation of the Cen
ter of Public Image of Chemistry.
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Jövőbeni lehetőségek a zeolittudományban és -technológiában*

RABÓ A. GYULA**

A m odem  zeolittudom ány és -technológia fél évszázados 
jubileum ához érkezett [1]. Az erős savasság és a savas ka
talizátorok felfedezése óta már 45 év telt el, az ipari ad- 
szo rbensként tö rténő  első kereskedelm i alkalm azásra 
45-50 éve került sor, és az ipari katalitikus alkalm azás is 
m ár több m int negyvenéves időtartamra tekint vissza. És 
m ég m indig olvasunk új zeolitjelenségekről, és új alkalm a
zásokról szóló irodalmi beszámolókat. Felm erül a kérdés, 
hogy

- m i  m ozgatja a zeolittudom ányt és ipari fejlesztést 
annyi évtizede többféle és gyüm ölcsöző irányba, és

-  vám ak-e m ég felfedezésre a jövőben is újabb fontos 
zeolitjelenségek.

Arra vonatkozóan, hogy mi hajtja a bám ulatos zeolit
tudom ány és -technológia motorját, azt hiszem , hogy vala
m ennyien ugyanarra a következtetésre jutunk. Az egyfor
m a intrakristályos mikroporozitás, am ely igen nagy és jó l 
m eghatározott felülethez biztosít hozzáférést, a m olekula
szita hatás, és a zeolitkationok körüli erős elektrosztatikus 
tér a kezdetektől fogva páratlan lehetőséget nyújtott a gáz- 
és folyadékszorpció és elválasztástechnológiák hatékony
ságának és gazdaságosságának javításához. Valóban, ezen 
jelenségek gyakorlati alkalm azása rövid néhány év alatt új 
ipari szorpciós és elválasztási eljárások kifejlesztését ered
m ényezte a világ vegyiparában és olajiparában.

A  katalízisben a kezdetektől fogva a zeolitkatalizátor 
ígérete volt a hasonló, sőt azonos katalitikus helyekkel 
rendelkező új katalizátor-generáció kifejlesztése. Ez volt 
a célunk akkor, am ikor felfedeztük a m ultivalens kationos 
X- és Y-zeolitok és az Y-zeolit N H 4-kation szárm azékos 
form áinak erős savasságát és katalitikus aktivitását. Egy
form a katalitikus savas helyeket azonban nem kaptunk. 
Ráadásul m a m ár m eglepőnek látszik, hogy több m int 30 
év telt el a zeolitok erős savas katalitikus jelenségének fel
fedezésétől az első kielégítő tudom ányos m agyarázatig. 
Ezen idő alatt a savas Y-zeolitok használata a legnagyobb 
katalizátoralkalm azássá vált a világ vegyi- és olajipará
ban.

A nnak oka, hogy nem  kaptunk egyform a savas helye
ket, a négykoordinációjú -  különösen a savas O-H csopor
tokhoz kapcsolódó -  alum ínium ionok vízzel szemben ta
núsíto tt kém iai reak tiv itásában  és a gőz je len lé tében  
végbem enő alum ínium hidrolízis során képződő „hibás” 
kristályszerkezet instabilitásában rejlik. Ezen ism eret fé
nyében feltehetjük a kérdést, hogy ez a kém iai ism eret be- 
ám yékolja-e az azonos katalitikus helyekkel rendelkező,

* A szerkesztőség köszönetét fejezi ki a szerzőnek, hogy hozzájárult az eredeti 
közlemény (Personal report. Future opportunities in zeolite science and tech
nology, [Applied Catalysis A: General 229 (2002) 7-10] magyar fordításának 
közzétételéhez a Magyar Kémikusok Lapjában, és hogy a fordítást volt szíves 
korrigálni. Fordította: Rácz László

** 19 Windmill Rd, Armonk, NY 10504, USA

átm enetifém -tartalm ú zeolitok jövőbeni szintézisét. A kér
désre a továbbiakban m ég visszatérek.

A kristályos zeolitok erős savasságának kielégítő értel
m ezéséig eltelt hosszú idő valószínűleg annak a ténynek a 
következm énye, hogy a kristályok felületi állapotának je l
lem zése sokkal bonyolultabb, m int a kristályos mátrixé, 
különösen, am ikor a szóban forgó felületi jelenség kis kon
centrációjú, torzult kristályhelyekhez kapcsolódik, m int 
am ilyenek a savas helyek. Az elméleti modellezés nagyot 
fejlődött az elmúlt években, a szoftverek okosodtak, és a 
szám ítógépek jobbak  lettek; m égis a zeoliton belüli kris
tályhatások m egbízható következtetésekhez vezető, elm é
leti m odellezéssel történő felderítése bonyolult cél m aradt 
a korai években.

Egyform a katalitikus helyek valóban kívánatosak m in
den gyakorlati katalitikus alkalm azásban annak érdekében, 
hogy kizárják a nagyon aktív, de nem szelektív katalitikus 
helyeket. Persze a legjobb katalitikus fo lyam atte ljesít
m ényt ott várhatjuk, ahol a választott folyam atparam étere
ket valam ennyi katalitikus helyre, a legjobb esetben az 
egyform a helyekre optim alizálják. A  katalizátor kataliti
kus helyeinek sokszerűsége esetén bárm ely adott folya
m atfeltételek esetén néhány aktív hely inaktív marad, míg 
a legaktivabb helyek lesznek a legkevésbé szelektívek az 
átlaghoz képest. N agy fontosságú, hogy a sztereospeci- 
fikus katalízisben kritikus az egyform a katalitikus helyek 
iránti igény. Itt, különösen gyógyszeripari alkalm azások
ban, a sztereospecifikus tisztaság iránti igény nagyon nagy, 
ezért különleges fontosságú az aktív helyek azonossága.

A zeo litkata lizátorokban  az egyform a aktív  helyek 
m egterem tésének tervezése jogos a jövőben. Ennek alapja 
a jó l m eghatározott in trakristályos pórusrendszer és a 
zeolitkristályban azonos krisztallográfiai helyeken levő 
atom ok azonossága. Lényeges m eggondolás itt, hogy a 
zeolitoktól eltérően a krisztallográfiailag jó l m eghatározott 
felületek nem  könnyen elérhetőek sem  kovalens (fém ), 
sem ionos (fém-oxid) kristályok felületén, különösen kis 
kristályok esetében. Nevezetesen, a jó l kialakított fém kris
tályok preferálják a kétdim enziós monoréteges felületi új- 
rakristályosodást, m íg az ionos kristályrács fokozatosan 
alakul át, pozícionális változásokat eredm ényezve néhány 
atomos m élységben a felületen. A felületi átalakulási fo
lyam atok eredm ényeként m ind a fém-, m ind az oxidkristá- 
lyok felületi állapota „rendezetlen” helyeket mutat, külö
nösen a kis kristályok felületén.

A zeolitszintézis kutatási eredményei szerint lehetséges 
zeolitok szintézise számos vendég kationnal a zeolitkristály 
rácsban. A kristályszerkezetek, póm sok és a vendég kati
onhelyek jellem zése fontos téma. A katalízisben néhány 
esetben a katalitikus aktivitást és még fontosabb, hogy a sze
lektivitást átmenetifémionok alkalmazásával javítják, ame
lyekkel a zeolitkristályban a szilíciumionokat helyettesítik.
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A négyszeres koordináció, a rendelkezésre álló zeolitkris- 
tály-szerkezetek nagy változatossága, és az azonos koordi- 
nációjú átm enetifém ek nagy választéka jó  lehetőségeket 
ígér ahhoz, hogy optimalizálják a katalitikus viselkedést a 
választott katalitikus kém ia igényeihez. Ez különösen fon
tos az oxidációs kémiában, hiszen mindnyájan tudjuk, hogy 
a katalitikus aktivitás biztosítása az oxidációs és redox kata
lízishez nem  nehéz, itt a nagy szelektivitás elérése a fontos 
feladat. Ez esetben a nagy aktivitású, de kis szelektivitású 
katalitikus helyek nyomai is könnyen hatástalaníthatják az 
aktív helyek többsége által m utatott nagy szelektivitást. 
Ez okból a katalitikus helyek azonossága nagyon kívánatos 
tulajdonság. Ráadásul az oxidációs katalizátorok ugyancsak 
igénylik bizonyos katalitikus pl. savas helyek hiányát, hogy 
elkerülhetők legyenek a nemkívánatos másodlagos reakci
ók. Ez esetben a zeolitok, nagy intrakristályos felületük elle
nére, hatásos savas hely szabályozást engednek m eg a 
kationcsere révén, vagy vízmentes alkálifémsók adalékolása 
útján [2].

Term észetesen egyform a katalitikus aktív helyekkel 
rendelkező zeolitkristály szintézise nem  egyszerű dolog. 
E lőször is, a legtöbb zeo litk ristályban  több m in t egy 
vázkation hely van, am elyek m indegyike négykoordináci- 
ójú, de m indam ellett eltérő konfigurációjú. Továbbá az 
újonnan bevitt vendég vázionok a szilíciumionoktól eltérő 
elektron konfigurációjuk és m éreteik esetén torzított he
lyeket fognak képezni, a szilíciumiontól eltérő kötéshosz- 
szakkal és szögekkel. Ez nem okoz problém át mindaddig, 
am íg a „vendég” átm enetifém ion biztosítja a szükséges ké
m iai tulajdonságot a szelektív katalízishez. M ég ha a sze
lektív katalitikus reakció biztosítható is a zeolit szerkezet, 
az átm enetifém  típus és koncentráció jó  megválasztásával, 
a katalitikus helyek kém iai stabilitása további gonddá vál
hat.

A z átm enetifém ion helyettesített zeolitok szintézisének 
és jellem zésének fejlődése, és a beszám olók szerint az ez
által elért nagy katalitikus aktivitás/szelektivitás rem ényt 
ad szám unkra ahhoz, hogy elérjük a heterogén katalízis 
nagy célját az elkövetkező években, hogy egyform a aktív 
helyekkel rendelkező szilárd katalizátorokat fejlesszünk ki 
széles körű katalitikus alkalm azásra. E rem ény alapja az 
átm enetifém ionokkal helyettesített zeolitkristályok válasz
tékának szintézisében elért jó  előrehaladás, katalitikus ak
tivitásuk, és az ilyen katalizátorok további optim alizálásá
hoz rendelkezésre álló lehetőségek sokasága, beleértve a 
zeolitkristály típus és szintézistechnika szelektálását, a he
lyettesítő fém m egválasztását és a kétfém es helyettesítések 
alkalm azását. Utóbbi esetben az egyik fém  biztosítja a köz
vetlen kém iai (redox vagy koordinatív) kölcsönhatást, míg 
a m ásodik kapcsolódó fém iont a katalitikus helyek stabili
zálására használják azáltal, hogy az hatással van az elsőd
leges fém  hely kötésszerkezetére/koordinációjára, vagy 
hogy m egváltoztatja az ionos jelleget a katalitikus helyen 
(bázikusabb vázoxid). M ás esetekben a m ásodik fémion 
m ódosíthatja/visszaszoríthatja a katalitikus reakciós inter
m ediereket a topográfiai helyezkedésük révén, m ég akár 
sztereospecifikus konfigurációk elérését is lehetővé téve. 
A  fém helyettesítéses zeo litszin tézisben  rejlő opciók és

szabályozások sokasága a legnagyobb segítséget akkor 
fogja nyújtani, ha nem  csupán kém iailag optim alizált, ha
nem em ellett hasonló és végül egym ással azonos kataliti
kus helyek képzésére vezet.

Természetesen sok nehézséggel lehet találkozni a zeoli
tok egyform a katalitikus aktív helyeinek kialakításában, 
m int az alábbiak is fogják mutatni. A katalízisben használt 
más kovalens (fém) és ionos (fém oxid) katalizátorokkal 
összevetve, csupán a zeolitok nyújtanak elfogadható lehe
tőséget e fontos cél elérésére a heterogén katalízisben az 
elkövetkező években.

Az egyform a katalitikus helyekkel rendelkező katalizá
torok egy m ár ism ert kategóriáját képezik a „ship-in-bott- 
le” szintézissel ráültetett katalitikus molekulákat/komplexe- 
ket tartalm azó zeolitok. E te rü le t felfedezéseinek  nagy 
potenciálja lehet, am ennyiben ezen zeolitkatalizátorok ké
miai és term ikus stabilitása és diffüzivitása kielégítőnek 
bizonyul az ipari alkalm azásokhoz.

A fém ionokkal he lyettesíte tt zeo litokban  a k ritikus 
problém a -  eltekintve a katalitikus helyek azonosságának, 
a jó  katalitikus szelektivitásnak és aktivitásnak az elérésé
től — a zeolitkristályvázba beépített vendégionok korláto
zott stabilitása. A  zeolitionokhoz (Si, Al) képesti csökken
tett stab ilitás eredhet a kationm éret m iatti k ristá ly  
feszültségből, az elektronkonfigurációból vagy a reakció- 
környezetre való reagálásból (vizes hidrolízis), m int len
tebb m ég szó lesz róla. A  problém a term észetének értéke
lésére és a sikeres kém iai stratég ia m egtalálásához 
érdemes m egfontolni a H-zeolitos savas katalízis négy év
tizede során szerzett tapasztalataink tanulságait. Itt a savas 
O H -csoportok a H +-ion kis m érete és nagy elektronaffini
tása révén nagy elektronaffinitást érvényesítenek a kapcso
lódó T -0  csoportok felé, és ennek következtében az alum í
nium ban gazdag X-zeolit elveszti kristályosságát, m íg a 
szilícium ban gazdagabb H-Y-zeolitban (és más szilícium 
ban gazdag zeolitokban) a kristályosság m egm arad. H+- 
kation jelenlétében azonban a kapcsolódó alum ínium ionok 
azonnal hidrolizálnak gőz jelenlétében, m ég m érsékelt hő
m érsékleteken is, kristályhibás helyeket képezve. Ebben a 
folyam atban a gőzzel stabilizált H-Y stabilitását nagyban 
segíti az elsődleges hibás váz újrakristályosodása, am ely 
m egszünteti a hibás helyeket és intrakristályos m ezoporo- 
zitás kialakulásához vezet.

Itt fontos m egjegyezni, hogy kis váz-Al koncentráció
nál (2-4%  váz-Al) a H -Y  néhány napig stabil az FCC (fluid 
katalitikus krakkoló) eljárásban, ahol a katalizátor m egsza
kításokkal 500 °C-on reagáló szénhidrogénnek és 600 °C- 
os levegő és gőz hatásának van kitéve.

Az erősen gőzölt H+-Y nagy stabilitásának értelm ezése 
azon az e lképzelésen  nyugodhat, hogy a k ristá lyosság  
m egtartása vagy elvesztése a kristályrács energiájának és a 
protonos hely relaxációjának term odinam ikai m érlegétől 
függ; itt a protonos hely relaxációja a szom szédos Si/Al-O- 
kötéstől történő elektronsűrűség átvétellel történik, annak 
érdekében, hogy stabil sp3 konfiguráció jö jjön  létre az O- 
H  kötésben. Ezen az alapon fontos figyelem be venni az 
olyan gőzkezelt H+-Y kém iai stabilitását, am elyben a kris
tály vázkation helyeknek csupán 2-4% -át foglalja el alum í
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nium ion [3]. Ú gy tűnik, hogy ilyen kis „hibás hely” kon
centrációnál a kristályenergia elegendő a protonos helyek 
destabilizáló hatásának ellensúlyozására. Ezt az érvelést 
korábban használtuk  a szilícium ban gazdag H -zeolitok 
erős savasságának és a kristályszerkezet m egtartásának 
m agyarázatára [4, 5].

A  korábban em lített H+-zeolit tapasztalat fontos, pozi
tív aspektusa, hogy koncepcionálisan itt a zeolitkristály- 
rács energiájának egy része rendelkezésre áll az instabili
tás ellensúlyozására, am ely az „elfogadható” rácshibákból, 
például a zeolit vázba egy bizonyos koncentrációig fém he
lyettesítéssel bevitt hibákból ered olyan esetekben, am ikor 
a termodinamikai egyensúly (kristálymegtartás versus OH- 
csoport relaxáció) m ég a kristálym egtartást részesíti előny
ben. Ezen elem zés alapján a következő m egfontolásokat 
szeretnénk javasolni a katalizátoroknak szánt új vázhelyet
tesített zeolitok szintézisénél:

-  legyenek különösen tudatában az új fém helyettesített 
zeolitkristály destabilizálódás két aspektusának, a to
pológiai vagy kötési hibáknak és a kém ia reaktivitás
nak (hidrolízis stb.);

-  értékeljék a kétfém es helyettesítéseket azzal az elkép
zeléssel, hogy a vendégionok egyikének korrigál- 
nia/stabilizálnia kell a katalitikus vendégion által be
vitt kristály hibát;

-  értékeljék a fém helyettesített zeolitkészítm ények ter- 
m ikus/h idroterm ális stabilitását kis (1-3% ) T-atom 
koncentráció mellett, azzal a várakozással, hogy kis 
koncentrációknál a vendégkation helyek nagy stabili
tást nyerhetnek;

- je lle m e z z é k  a katalitikus helyek hasonlóságát, azo
nosságát.

V égül feltehetjük a kérdést, hogy elfelejtkeztünk-e a 
m últban néhány egyedi zeolittulajdonságról a további ta
nulm ányozás, vagy a végső gyakorlati alkalm azás tekin
tetében. A zeolitok ipari alkalm azásaiban a zeolitkristály 
nagy, jó l m eghatározott intrakristályos pórusait és ezek fe
lületét használjuk savas katalízis, vagy szorpciós kristá
lyrácshelyek  képzésére a gyakorlati alkalm azáshoz. 
A  zeolitkristály ugyancsak felhasználja a rács energiáját, 
lehetővé téve erős savas helyek képződését [4, 5], és az 
elektrosztatikus jelenségeket, am elyek szükségesek az ad
szorpcióban.

A  zeolitkristály ezen hasznos jellem zőin túl felm erül a 
kérdés, hogy a krisztallográfia által jó l m eghatározott -  
egyform a -  intrakristályos porozitás maga hoz-e új lehető
ségeket ezeken a hatásokon kívül. Például m egvizsgálha
tó, hogy van-e lehetőség az egyedi zeolitpórusok alkalm a

zására a koherens elektromágneses sugárzás átvitelében, 
vagy koherens molekuláris emisszióra a zeolitkristályok 
felületén.

Az ilyen koncepcionális gondolatok az elektronika- 
iparbeli mikrogyártás meglepően gyors fejlődéséből ered
nek, amely molekula méretekig ment le a félvezető felüle
tek elektronikus meghatározásában. Ráadásul a legutóbbi 
tudományos felfedezések azt mutatták, hogy az elektro
mágneses sugárzás átvihető a fémfilmekben képzett mik- 
ropórusokon, amelyek kisebbek, mint a sugárzás hullám
hossza [6].

ÖSSZEFOGLALÁS
Rabó A. Gyula: Jövőbeni lehetőségek a zeolittudományban és 
-technológiában
A zeolitkatalizátorok ígérete az egyforma katalitikus helyekkel 
rendelkező új katalizátorgeneráció kifejlesztése. Ennek elérésé
hez számos problémát kell leküzdeni. A szerző megfontolásokat 
javasol a katalizátoroknak szánt új vázhelyettesített zeolitok szin
téziséhez.
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SUMMARY
Jule A. Rabó: Future Opportunities in Zeolite Science and 
Technology
The promise of zeolite catalysts has been the evolution of a new 
catalyst generation, with uniform catalytic sites. However, there 
are many challenges against achieving uniform catalytic active 
sites in zeolites. The author proposes considerations in the syn
thesis of new, framework-substituted zeolites, intended as cata
lysts.
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Sn-béta, mint újszerű katalizátor gyűrűs ketonok H20 2-vel végzett 
Baeyer-Villiger-féle szelektív oxidálásához*
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Bevezetés

A ketonokat észterekké vagy laktonokká átalakító B aeyer- 
Villiger-féle oxidáció (7. egyenlet) az egyik fontos reakció 
a szerves kém iában. Ezt a reakciót ipari méretekben epszi-

O O
i J C  2  í J k  . R 2 (e < M )

R 1 /  R 2 R 1 O

1. egyenlet

lon-kaprolaktám  kaprolaktonon keresztüli előllításához
[1], valam int nagyszám ú term észetes reakcióterm ék szin
tetizálásához hajtják végre, m int például a biokém iailag és 
gyógyszerészetileg aktív prosztaglandinok képződéséhez 
használt nagyüzem i eljárásban  [2]. M ás laktonok 
organoleptikus (érzékszervekkel észlelhető) tulajdonsága
ik m iatt érdekes vegyületek, m elyek kiem elkedő példái a 
viszkilakton vagy a jázm in lak ton  [3]. Eddig a B aey er- 
V illiger-reakcióhoz alkalm as egyedüli oxidálószerek a 
persavak voltak, m elyek rossz atomhasznosítással járnak  
[4] és erős savas katalízist igényelnek gyenge reagáló
képességük [5] miatt. A  persavak további hátrányát az oxi
dációs reakciók iránti szelektivitásuk hiánya jelenti olyan
kor, am ikor m ás funkciós csoportok  vannak je len  a 
reaktáns molekulában. Például kettős kötéseket tartalm azó 
reaktánsokkal nem  várható kem oszelektiv itás laktonok 
iránt, am ikor persavakat használnak oxidálószerként. 
Ezért azután nagy érdeklődésre tarthatna számot olyan ka
talitikus folyam at m egtalálása, am ely H 20 2-t használ oxi
dálószerként, és végre tudja hajtani ketonok átalakítását 
laktonokká, m égpedig nem  csupán jó  szelektivitással, ha
nem  ráadásul kem oszelektív m ódon más oxidálható cso
portok jelenlétében. A z arra irányuló korai próbálkozások, 
hogy h idrogén-peroxidot használjanak  ox idánsként a 
B aeyer-V illiger-reakcióban , persavak  karboxilsavan- 
hidridekből végbem enő helybeli képződésén alapultak [5]. 
Például perszelénsavat állítottak elő helyben benzolszelén- 
savból és hidrogén-peroxidból, s jó  szelektivitásokat értek 
el telített ketonok iránt [6]. Az eljárás hátrányait az je len 
tette, hogy a Se-vegyületből egy ekvivalensnél több kell, a 
Se toxikus elem, s tízszeres feleslegre volt szükség hidro
gén-peroxidból. Heterogenizálás után a szelénsavat katali
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*** UOP Research Center, 50 East Algonquin Road, Des Plaines, IL 60017-5016, 
USA

tikus m ennyiségekben  tud ták  alkalm azni a B aey e r- 
V illiger-reakcióhoz és epoxidáláshoz. H asználtak polim e
ren fixált szulfonsavcsoportokat 30%  hidrogén-peroxid je 
lenlétében a B aeyer-V illiger-reakcióhoz [7-8]. A z ilyen 
katalizátorokkal elért legjobb szelektivitások 80% körül 
voltak [7]. K issé rosszabb (70%  körüli) szelektivitásokat 
értek el savas zeolitokkal [7,9]. Sajnos azt kellett látnunk 
azonban, hogy egyetlen  ilyen kata lizá to r sem  m utato tt 
kem oszelektivitást telítetlen gyűrűs ketonokkal dolgozva.

A hidrogén-peroxid átm enetifém ekkel végzett aktiválá
sára irányuló próbálkozások eddig m érsékelt sikerrel já r
tak [10]. M olibdén [11] és rénium  [12] kom plex vegyüle- 
te ivel csupán 25 és 13 értékű  (TÓ N , m ól átalakult 
hordozó/m ol katalizátor) átalakulási szám okat lehetett el
érni, és sok esetben nem  a kívánt lakton volt az egyedüli 
reakcióterm ék. A legjobb eredm ényeket Pt-kom plex ve- 
gyületeivel érték el. Fém atom onként 43 és 60 értékű átala
kulási szám ról szám oltak be ciklohexanon, illetve 2-metil- 
ciklohexanon esetében, kiváló szelektivitással a laktonok 
iránt [10]. Eredm ényességük m iatt a hom ogén kom plex Pt- 
vegyületeket polim erekre ojtással heterogenizálták, de a 
katalitikus aktivitásnak a hom ogén rendszerhez viszonyí
tott lecsökkenése sajnos lényeges hátránynak tűnt a gya
korlati alkalm azásokban [13]. Az átm enetifém et tartalm a
zó heterogén  kata lizá to r m ásik  típusa a TS-1 (titánt 
tartalm azó szilikalit) [14]. Ebben az esetben elfogadható 
m értékű konverziók eléréséhez savas katalízis volt szüksé
ges, és a lakton iránti szelektivitás kisebb volt 50% -nál 
m inden alkalommal.

A korlátozott sikeresség után, am it abban értek el, hogy 
fém katalízis segítségével aktiválják a hidrogén-peroxidot 
a Baeyer-V illiger-reakcióhoz, mi itt eltérő stratégiát alkal
maztunk. N evezetesen olyan katalizátort kerestünk, am e
lyik a H20 2 aktiválása helyett a karbonilcsoportot képes 
szelektív m ódon aktiválni. Ilyen m ódon, ha ezt elérjük, el 
tudnánk végezni a ketonok laktonokká oxidálását, m iköz
ben elkerüljük konkurens reakciók lejátszódását, am ikor 
egyéb funkciós csoportok, m int példáu l kettős kötések 
vannak je len  a hordozóban. A  karbonilgyök aktiválásával 
kapcsolatban kerülnünk kell a Bronsted-savas katalizáto
rok, m int például a Bronsted-savas zeolitok [15] használa
tát, m ivel ezek nem kívánatos reakciókat végeztethetnek a 
ketonokkal, valam int olefin- és/vagy hidroxilcsoportokat 
tartalm azó hordozókkal. N em  használhattunk hidroper- 
oxidok előállítására képes, Lew is-savas aktív rácspontokat 
tartalm azó  savas zeo litokat, m int példáu l T i-zeo litokat 
sem, mivel ezek a katalizátorok is oxidálni tudják a hordo
zóban jelenlévő egyéb funkcionális csoportokat. Ezért itt
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egy Sn-zeolitot (Sn-bétát) használtunk sikeresen, am ely 
képes po larizáln i a keton karbonilcsoportjá t, hogy 
reagálóképesebbé tegye a H20 2 támadása iránt, miközben 
egy peroxidtól, legalábbis erős peroxidtól nem  várható el, 
hogy Sn-nel vegyületet alkosson.

Itt az Sn-bétán és H20 2-n alapuló oxidáló rendszer 
részletes vizsgálatát ismertetjük. Ez a tanulm ányozás az 
Sn-béta szin te tizálását, az S n-rácspontok 119Sn M AS 
N M R m ódszerrel végzett jellem zését, valamint a reaktáns 
és az aktív Sn-rácspontok közötti kölcsönhatás feltárására 
irányuló infravörös (IR) vizsgálatot öleli fel. Végül 180  
izotóppal je lö lt ciklohexanont használó m echanisztikus 
vizsgálatot végeztünk a közbenső reakcióterm ék m eghatá
rozásához. Kimutatjuk, hogy ez a katalizátor nagyon sze
lektív és kem oszelektív laktonok H 20 2-vel végzett oxidá
ciójával végbem enő képződése iránt.

Eredmények és értékelés

A katalizátor jellem zése

A z 500 °C-on kalcinált Sn-béta zeolitok az XRD röntgen
sugaras kristályszerkezet-vizsgálattal kim utatottak szerint 
erősen kristályos zeolitok, a diffraktrogam on pedig nem 
lehetett S n 0 0 csúcsokat megfigyelni. A kalcinált Sn-béta 
m intákon végzett nitrogén-adszorpciós kísérletek a tiszta 
béta-szilícium -dioxidéhoz nagyon hasonló izotermát ered
m ényeztek 0,20-0,21 cm 3/g m ikropórus térfogat értékek
kel és 450-475 m2/g BET fajlagos felszíni területekkel.

A z Sn-béta és tiszta béta-szilícium -dioxid hálózatának 
(rácsszerkezetének) önrezgési tartom ányában kapott IR- 
spektrum ok nagyon hasonlóak attól a ténytől eltekintve, 
hogy az Sn-tartalm ú béta-zeolit vállat m utat 960 cm '1 kö
rül. Ezt a sávot m egfigyelték hálózati fém eket tartalmazó 
más zeolitokban is és az Si-O-M rezgéseknek tulajdonítot
ták [17]. H abár ennek a sávnak az eredete m ég m indig vi
ta  tárgyát képezi, általánosan annak jeleként tekintik, hogy 
fém épül be a vázszerkezetbe.

Ezen a ponton az arról való m egbizonyosodás érdeké
ben, hogy az összhangban van az 1,6 m /m  %  Sn tartalom 
mal, 119Sn M AS N M R  (mágneses magrezonancia) mérést 
végeztünk. E célból Sn-béta m intát szintetizáltunk dúsított 
119Sn (Sn-béta-2*) felhasználásával. A szakirodalmi kuta
tás azt mutatta, hogy az Sn-szilikalit [17-19] és Sn-M CM - 
41 [20] olyan kém iai eltolódást m utat -6 8 5  és -7 4 0  119Sn 
ppm -nél, am it az oktaéderesen koordinált SnIV-nek tulaj
donítottak. Továbbá m egfigyelték, hogy a m inta dehidrá- 
lása után -4 3 9  ppm -nél je len t m eg váll, am it Sn4+-nak 
tulajdonítottak a tetraéderes környezetben [21]. Az Sn-bé- 
ta-2*-zeolit esetében a hidratált m inta 119Sn MAS N M R 
spektrum a két sávot m utat -6 9 0  és -7 4 0  ppm-nél, m elyek 
oktaéderesen koordinált SnIV-hez kapcsolódnak. M ind
azonáltal észre kell venni, hogy az Sn-béta-zeolit spektru
m a egészen eltér az öm lesztett S n 0 2, illetve a tiszta béta- 
szilícium -dioxidra vagy am orf S i0 2-re im pregnált S n 0 2 
spektrum aitól. Valójában ebben a két esetben csupán egy 
éles csúcs figyelhető m eg -605  ppm -nél, ami az irodalom 
szerint S n 0 2-ben oktaéderesen koordinált Sn-re jellem ző
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[22]. M ivel ezt a csúcsot nem  láttuk az Sn-béta-2*-nél, k i
zárhatjuk S n 0 2 jelenlétét ebben a mintában, legalábbis a 
119Sn-nel dúsított m intát használó N M R  mérés észlelési 
szintjén. Érdekes módon az Sn-béta-2*-zcolit dehidrált ál
lapotában csupán egyetlen éles N M R  sáv látható -4 4 5  
ppm -nél, ami a tetraéderesen koordinált Sn-hez kapcsoló
dott. A m ikor ezt a m intát rehidráltuk, teljesen visszajött az 
eredeti spektrum  a -6 9 0  és -7 4 0  ppm -nél látható sávokkal. 
Ezekből az eredm ényekből azt a következtetést vonhatjuk 
le, hogy az Sn-béta-2*-zeolitnál az ón tetraéderes koordi
nációban épült be a vázszerkezetbe. V íz jelenlétében két 
m olekula koordinálódik az Sn központhoz, és oktaéderes 
koordináció figyelhető meg.

Katalizálási eredmények

A ciklohexanon ( la )  e-kaprolaktánná (2a) való átalakítá
sának B aeyer-V illiger-reakcióját oxidálószerként H20 2, 
katalizátorként Sn-béta-zeolit és oldószerként metil-terci- 
er-butil-éter (M TBE) felhasználásával folytattuk le. Az 1. 
táblázatban  látható eredm ények azt m utatják (2. egyenlet),

O

1a-e

O
H20 2, c a ta ly s t  

M TBE, 5 6  °C

2. egyenlet
2a-e

(eq. 2)

hogy az Sn-béta aktív és igen szelektív katalizátor ehhez a 
reakcióhoz. Az is látható, hogy a konverzió mértéke nö
vekszik, am ikor az Sn-tartalm at 1,6 m /m  %  Sn-ig növel
jük. A m ikor nagyobb m ennyiségű (3% ) Sn volt jelen, a 
konverzió m ár lecsökkent, ahogyan az átalakulási (TÓN) 
szám is. Hasonló hatást figyeltek meg [23] a Ti-tartalom 
vonatkozásában is Ti-szilikalit (TS-1) esetében. Ebben az 
esetben a maxim ális aktivitást alkán vagy alkén oxidáció
ja  iránt 2 ,5%  körüli T i0 2-tartalm ú m intáknál figyelték 
meg. N agyobb Ti-tartalmaknál a Ti egy részéből Ti-O-Ti 
párok képződnek és/vagy vázszerkezeten kívüli pozíciók
ban helyezkedik el a konverzió szempontjából káros hatás
sal. H a követjük ezt az analógiát, úgy tűnik, hogy a < 2 
m /m  % Sn-tartalm ú Sn-béta m intákban a fém  zöm ének 
vázszerkezeti pozíciókban izoláltnak és katalitikusán ak
tívnak kell lennie. Nagyobb Sn-tartalm aknál azonban az 
Sn egy részének vázszerkezeten kívüli pozíciókban kell 
lennie. Valóban, m egfigyeltük (1. táblázat), hogy a szilika- 
gélen vagy tiszta béta-szilícium -dioxid zeoliton nagy m ér
tékben diszpergált S n 0 2 nem  tanúsít katalitikus aktivitást, 
ami azt mutatja, hogy vázszerkezeti Sn jelenléte szükséges 
a Baeyer-V illiger-reakció katalizálásához.

Egyértelm űen igazoltuk, hogy a reakció nem  játszódik 
le katalizátor nélkül, és potenciálisan kilúgozott Sn nem 
eredm ényez hom ogén katalízist. Ebből a célból a reakciót 
végigvittük 30% konverzióig, a katalizátort kiszűrtük a re
akció-hőm érsékleten és utána hagytuk a reakciót tovább 
folytatódni szilárd katalizátor távollétében. Ilyen kísérleti 
feltételek között a reakció nem  folytatódott, és négy óra re
akcióidő u tán  sem  figyeltünk m eg további konverziót.
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H20 2, S n -b e ta1. táblázat
Konverziók, átalakulási számok (TÓN) 

és szelektivitások a ciklohexanon különböző' fémekkel 
katalizált Baeyer-Villiger-reakciójában (la)

Bevitel Katalizátor
Konver

zió,
%

TONa
Lakton

szelekti
vitás

1 Sn-béta (1% Sn02) 26 87 >98
2 Sn-béta (2% Sn02) 42 68 >98
3 Sn-béta (3% Sn02) 27 30 >98
4 Ti-béta (2% T i02) 4 4 >98
5 Ál-béta (2% A120 2) 19 10 >98
6 Si02 * Sn02 0 0
7 béta * Sn02 0 0

a Átalakulási szám, katalitikus ciklus/fémközpont

Ezen túlm enően egy másik kísérletben S n 0 2-et használ
tunk katalizátorként és 5 értékű átalakulási számot kaptunk 
az Sn-béta-2-zeolittal kapott 68 helyett.

A lkalm aztuk az Sn-bétát m ásik Baeyer-V illiger-reak- 
cióhoz is, m elyben helyettesítő metilcsoportot vittünk be a 
ciklohexanon-gyűrű 2. vagy 4. pozíciójába. A kapott ered
m ények (2. táblázat) hasonló aktivitást mutatnak a két izo
m er esetében: a TÓN átalakulási szám a m agasabb a helyet
tesíte tt ciklohexanon, m int az eredeti cik lohexanon (7. 
táblázat) esetében. A zeolit geom etriai szerkezetének tu
lajdonítható alakszelektivitási hatások tanulm ányozásához 
íerczer-butil-csoportot vittünk be a ciklohexanon-gyűrűbe 
a fentebb em lített m etilcsoport helyett. A  2. táblázatban  
látható eredm ények azt m utatják, hogy m íg a 4-tercier-bu- 
til-ciklohexán könnyen reakcióba lép, a 2-tercier-b\iú\- 
ciklohexánnal nem  lehetett konverziót észlelni. Hasonló 
alakszelektivitási hatást figyeltek m eg a katalizátorként Ti- 
béta-zeo lito t használó M eerw ein-Ponndorf-V erley-féle  
oxidációs reakciónál is [24]. N yilvánvaló, hogy a reakció 
főleg a zeolit pórusain belül m egy végbe.

A dam antont is oxidáltunk nagy konverzióval és szelek
tivitással lakton iránt, s 85% feletti oxidálószer hatásfokkal 
(3. egyenlet, 2. táblázat). 2

2. táblázat
Konverziók, átalakulási számok (TÓN) 

és szelektivitások különböző szubsztrátumok
Sn-bétával (2% S n02) katalizált 

Baeyer-Villiger-reakciójában

B
ev

ite
l Szubsztrátum Konver-

zió,
%

TONa
Lakton
szelek
tivitásRÍ R2

1 l a H H 42 68 >98
2 l b Me H 47 86 >98
3 le H Me 46 81 >98
4 l d 7Bu H 0 0 -

5 le H íBu 54 87 >98
6 и 85 147 >98
7 и 95b 119 >98

a Átalakulási szám, katalitikus ciklus/fémközpont 
b 1,1 ekv. hidrogén-peroxid és 60 mg Sn-béta alkalmazásakor; a reak

cióidő 8 h.

M TBE, 5 6  °C
(e q . 3)

1f 2f

3. egyenlet

Az ebben a m unkában ism ertetett új oxidálórendszer 
egyik  nagy előnye a kata lizá to r heterogén  je lleg e  és a 
H20-, oxidálószerként való használatával a laktonok iránt 
elért igen nagy m értékű szelektivitás. G yakorlati szem 
pontból azonban a heterogén katalizátornak visszavezethe- 
tőnek (újrahasználhatónak) kellene lennie. Az Sn-béta ese
tében nem  észleltünk sem m iféle deaktiválódást bárm iféle 
közbenső regenerálási lépés nélkül végzett négyszeri ú jra
felhasználás után sem. Ez lehetővé tette szám unkra 300 fe
letti TÓN átalakulási szám  elérését közbenső regenerálás 
nélkül. Továbbá az Sn-béta-2-katalizátort levegőben 500 
°C-on kalcináltuk a negyedik reakcióciklust követően és 
így használtuk újra. A TÓN átalakulási szám ban csak 5% 
csökkenést figyeltünk meg, ami esetleg a m inta kezelésé
nek tulajdonítható. M ás szavakkal kifejezve, ez a katalizá
tor nagyon jó  stabilitást és regenerálhatóságot mutat.

A katalizátor kem oszelektivitása telítetlen ketonok  
esetében

Ism ereteink szerint eddig m ég nem  találtak sem homogén, 
sem heterogén katalizátort a hidrogén-peroxiddal végzett 
Baeyer-V illiger-reakcióhoz és enzim ek szükségesek, am i
kor kem oszelektív folyam at kívánatos [25]. A m ikor azon
ban mi Sn-béta-katalizátorokkal és H 20 2-vel hajto ttuk  
végre a B aeyer-V illiger-reakció t, észle ln i lehetett 
kem oszelektivitást. Például b ic ik lohept-3-en-l-on  eseté
ben, am ikor a reakciót (m CPBA) meta-klórperbenzoesav- 
val folytattuk le, ahogyan ezt az általános gyakorlatban 
végzik, az epoxidok m indig m egfigyelhetők. Az Sn-béta 
azonban (4. egyenlet) m indig kizárólag a két régióizom er

О  О

4. egyenlet

laktont eredményezte. F igyelem re méltó, hogy az itt elért 
szelek tiv itásokat korábban  csak akkor figyelték  m eg, 
am ikor enzim eket használtak  ka ta lizá to rkén t [25]. 
A kem oszelek tiv itást szem lélte tő  m ásodik  példa a 
d ihidrokarvon ox idálása volt. Csupán az Sn-béta-zeolit 
volt teljes m értékben szelektív lakton iránt, m íg a persav
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lakton, epoxid és epoxilakton elegyét eredm ényezte, a Ti- 
béta reakcióterm ékeként pedig az epoxid és diolok je len 
tek m eg (5. egyenlet).

Oxidálószer Konv./%

Sn-béta/H20 2 68 100 0 0
MCPBA 85 11 71 18

Ti-béta/H20 2 46 0 79a 0

aA 100%-ig fennmaradó részt nyitott epoxid 
termékek teszik ki

5. egyenlet

Reakciómechanizmus

Spektroszkópos vizsgálat
A z Sn által a Baeyer-V illiger-féle reakcióban betöltött 

szerep tanulm ányozásához két hipotézisből indultunk ki: 
az Sn kölcsönhatásba lép a H20 2-vel és Sn-OOH képző
dik, ami m egtám adja a karbonilcsoportot, vagy pedig az 
Sn a karbonilcsoporttal lép kölcsönhatásba, ami polarizált
tá válik, s ekkor m eg tudja támadni a nukleofil H20 2.

A z első lehetőség kielem zéséhez DR-UV látható spekt
rum ot vettünk fel H20 2-vel kezelt Sn-béta mintáról. E llen
tétben a Ti-béta m inta esetében bekövetkezővei, m elynél a 
Ti és H20 2 kölcsönhatása Ti-OOH vegyületfajhoz kapcso
lódó sáv kialakulását eredm ényezte 425 nm-nél, az Sn-bé
ta esetében nem  lehetett látni semmiféle sávot a DR-UV 
látható tartom ányban, m ivel a spektrum  pontosan m eg
egyezett a H20 2-vel kezelt tisztán szilícium -béta-zeolité- 
val. így azt a következtetést vonhatjuk le, hogy, m ég ha a 
H20 2 koordinálható is ónhoz zeolit vázszerkezeti pozíci
ókban, az ilyen koordináció protonelvonás nélkül, s ezáltal 
a H 20 2 aktiválása nélkül m egy végbe. Ez az eredm ény 
összhangban lenne az Sn-béta olefinek epoxidizálásánál 
m utatott zérus aktivitásával.

A m ásodik lehetőség, az ón kölcsönhatása karbonilve- 
gyülettel Lewis-savként, jó l ism ert és dokum entált a szak- 
irodalomban. Lewis-sav karbonillal alkotott addíciós ve- 
gyü le te it m egfigyelték  és röntgensugaras elem zéssel 
tanulm ányozták. E lvégezték a Cam bridge szerkezeti adat
bázis szisztem atikus felm érését Lewis-sav és karbonilok 
által alkotott kom plex vegyületek kristályszerkezeteire vo
natkozóan [26]. Ebben a vizsgálatban (d M -O) kötéshosz- 
szakat, ( a  C-O-M ) kötési szögeket és (0 X-C-M -O) elcsa
varodási szögeket határoztak  m eg kom plex bór-, 
alum ínium - és ónvegyületek esetére.

Továbbá az ötvenes évek végén felfedezték, hogy a kar- 
bonilvegyületek N M R  m agm ágneses rezonanciajelei és az 
IR  infravörös sávjai eltolódtak, am ikor ezekből Lewis-sav- 
val kom plex vegyületeket állítottak elő [27]. A m ásodik le
hetőség elem zéséhez, vagyis hogy az Sn polarizálja a kar
bonilcsoporto t és ezáltal elősegíti reakcióba lépését 
H 20 2-vel, m egvizsgáltuk  ennek a két spektroszkópiai
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technikának az alkalm asságát. Sajnos m olekulák bevitele a 
zeolitszerkezetbe jelentősen kiszélesíti az N M R  jeleket és 
nehéz beazonosítani kis eltolódásokat. További korlátozást 
jelentett az aktív rácspontok nagym értékű felhígulása az 
analitikai m ódszer ezzel járó  kis érzékenysége miatt.

Ú gy találtuk azonban, hogy az IR spektroszkópia alkal
mas m ódszer lenne keton (ciklohexanon) és Lewis-savas 
aktív rácspont közötti kölcsönhatás tanulm ányozásához, 
m ivel a karbonilsáv nagyon erős az IR tartományban, és 
ezért lehetővé kell tegye adszorbeált cik lohexanon kis 
m ennyiségeinek észlelését [28].

A ciklohexanon és Sn-béta közötti kölcsönhatás infra
vörös vizsgálatához a zeolitot először éjjel 400°C-on ke
zeltük dinam ikus vákuum  (10'4 torr) alatt az adszorbeált 
H20 2 eltávolítása céljából. U tána adszorbeáltuk a ciklo- 
hexanont és felvettük az IR-spektrumot. Ezt követően egy
más után 50, 100 és 200 °C-on deszorbeáltuk a ketont, és 
m inden egyes deszorpció után felvettük az IR-spektrumot.

A  kapott IR-spektrum on, am ikor (2 m /m  % S n 0 2 tartal
mú) Sn-bétát alkalm aztunk zeolitként látható, hogy ad- 
szorbeáltatás után cik lohexanon-felesleget adszorbeál a 
zeolit fizikailag a karbonilsávra jellem ző 1 713 c m '1 hul
lám szám m al. 100 °C-on végzett deszorpció után három  
színképsáv m aradt meg. Közülük kettő a ciklohexanon ko
ordinálatlan karbonilcsoportjának tartom ányában volt, egy 
pedig eltolódott 1 655 cm"1-re. Az utóbbi volt az egyedüli, 
am elyiket 200 °C-on végzett deszorpció után is lehetett 
észlelni. Ezt a sávdt az ón és oxigén közötti kölcsönha
tásnak tulajdonítottuk, m ivel nem  je len t meg, am ikor a 
cik lohexanont tisz ta  sz ilíc ium -dioxid-béta-zeo liton  ad- 
szorbeáltattuk és deszorbeáltattuk. Valójában a tiszta szilí- 
cium -dioxid-béta-zeolit esetében a ciklohexanon adszorp
ció ja és 50 °C -on végzett deszorpció ja u tán  a norm ál 
karbonilcsoport sávját kaptuk meg. 100 °C-on végzett to
vábbi deszorpció után gyakorlatilag ki lett küszöbölve az 
összes ciklohexanon és egyébként sem lehetett észlelni 
sem m iféle sávot 1 700 cm"1 alatti hullám szám oknál. 
A tisz ta  sz ilíc ium -dioxid-béta-zeo lit esetében kapottal 
m egegyező IR-spektrum ot figyeltünk m eg akkor is, am i
kor (2 m /m  % -os) S n 0 2-vel im pregnált tiszta szilícium- 
dioxid-béta-zeolit és ciklohexanon kölcsönhatását vizsgál
tuk. M ás szavakkal azt mondhatjuk, hogy a ciklohexanon 
IR karbonilsávjának eltolódása nem  akkor következik be, 
am ikor S n 0 2-vel, hanem  akkor, am ikor a zeolit vázszerke
zeti pozíció iban tetraéderesen koordinált Sn-atom okkal 
kerül kölcsönhatásba.

A m ikor az ónt titánnal helyettesítettük, a karbonilsáv 
kisebb m értékű eltolódását figyeltük meg. Ennek az eltoló
dásnak 32 cm"1 volt a mértéke az Sn esetében látott 48 m '1- 
hez képest. 100 °C-on végzett deszorpció után csupán az 
eltolódott karbonilsávot észleltük, 200 °C-on pedig az ösz- 
szes ciklohexanon deszorbeálódott. M indkét m egfigyelt 
jelenség, a kisebb m értékű eltolódás és a könnyebb de
szorpció arra a következtetésre vezetett m inket, hogy a 
karbonil oxigénje és a vázszerkezeti titán közötti kölcsön
hatás gyengébb, m int a karbonilcsoport és az óncentrum 
közötti.

A  keton hordozóközegen kívül a képződött lakton is ko-
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ordinálható az Sn-centrumhoz. Ennek dem onstrálásához 
felvettük az IR-spektrum ok megfelelő sorozatát epszilon- 
kaprolaktonnal, m int az adszorpcióhoz használt szerves 
vegyülettel, s tiszta szilícium -dioxid-bétával és Sn-bétá- 
val, m int zeolitmintákkal. M ind az Sn-béta, m ind a tiszta 
szilícium -dioxid-béta mintával ugyanolyan eredm ényeket 
kaptunk, m int a ciklohexanon esetében. Az Sn-béta-zeolit- 
ban a fém centrum  adszorbeálta és a karbonilsáv olyan elto
lódása következett be, m ely m ég 200 °C -on végzett 
deszorpció után is je len  volt. A tiszta szilícium-dioxid-bé- 
ta-zeolitnál a laktont lehetett megfigyelni, a karbonilsáv el
tolódását nem, s a lakton csaknem teljesen deszorbeálódott 
100 °C-on és teljesen elim inálódott a 20 °C-on végzett de
szorpció után.

Összegezve, az IR-mérésekkel egyértelm űen kim utat
tuk, hogy a ciklohexanon hordozó közeg koordinálódni ké
pes a vázszerkezeti Sn centrum okhoz, a karbonilcsoport 
polarizálódása következik be, és növekedésnek kell fellép
ni a karbonon lévő pozitív töltés sűrűségében a karbonil- 
csoportnál. Ez hajlam osabbá teszi a karbonilcsoport szén
atom ját a h idrogén-peroxid  nukleofil tám adása által 
előidézett reakcióra.

I80  izotópos je lzéssel végzett kísérletek  
Habár a Baeyer-V illiger-reakciót m ár 1899-ben felfedez
ték, a reakció m echanizm usát egészen 1953-ig nem  tisz
tázták [5]. Ezt m egelőzően csupán az 1,2,4,5-tetraoxáno- 
kon keresztüli alternatívát zárták ki, m ivel -  bár ezeket a 
peroxidokat lehetett izolálni -  látták, hogy nem  alakulnák 
át az átrendeződési term ékekké [29].

Az 1950-es években egy dioxaránt, egy karbonil-oxidot 
és a karbonilcsoport persavának (Criegee-féle interm edier
nek nevezett) egyik addíciós term ékét tárgyalták potenciá
lis közbenső reakcióterm ékekként ( /. séma) [30]. A b en - 
zofenon lsO izotópos jelzésű  kísérletével bebizonyították,

1. séma. A persavas Baeyer-Villiger-átrendeződés potenciális 
mechanizmusa a karboniloxidon, a dioxiránon, 

vagy a „Criegee” intermedieren keresztül és annak kihatásai 
a termékben megjelölt oxigénatom pozíciójára

hogy az átrendeződés csupán a Criegee-féle interm edieren 
keresztül m ehet végbe [31]. M inden izotóppal jelö lt oxi
gént karbon il-ox igénkén t észle ltek  a benzoesav 
fenilészterben, a Baeyer-V illiger-féle reakcióterm ékben. 
Ez az eredm ény nem összeegyeztethető a dioxarán vegyü- 
leten keresztül végbem enő reakcióm echanizm ussal, mivel 
ez utóbbiban a két oxigénatom  kém iailag egyenértékű. K ö
vetkezésképpen karbonilos és alkoholos oxigénként 50:50 
statisztikai eloszlást kellene várni az izotóppal jelö lt ato
moknál. A karbonil-oxidot szintén ki lehetett zárni, m ivel 
ennek a m echanizm usnak m egfelelően az összes izotóppal 
je lö lt oxigént alkoholos oxigénként kellene megtalálni, s 
egyetlent sem karbonilos oxigénként.

A  je len  H20 2/S n-béta oxidálási rendszernél IR- 
m érésekkel kim utattuk, hogy a karbonilcsoport aktiválha
tó a Lewis-savas óncentrum hoz való koordinálással. M ár
m ost lehetséges, hogy a Lewis-savhoz koordinált oxigén jó  
leszakadó csoport a h idrogén-peroxid  tám adása után, s 
ilyen m ódon karbonil-ox id  vagy dioxarán  képződhet. 
Ezért esetünkben arra volt szükség, hogy izotópos jelzésű  
kísérlet segítségével világítsuk meg az átrendeződési lépés 
m echanizm usát. Ennek m egtételéhez 2-m etil-ciklohexa- 
nont válasz to ttunk  ki reak tánsnak , am ely  m egfelelő  
epszilon-kaprolaktonná alakul át, ami pedig predom ináns 
jelleggel két különböző, egyenként egy-egy oxigénatom ot 
tartalm azó töredék m olekulává bom lik szét a töm egspek
trom éterben (6. egyenlet). Ez lehetővé teszi, hogy közvet

ít egyenlet

lenül elem ezzük a nyers reakcióterm ék-elegyet GC-M S 
analízissel. Abban az esetben, ha a hordozó közeg nincs 
100%-ig izotóposán jelölve, a 128 és 130 töm egcsúcsok
ból szám ított arány adja m eg a je lö lő  izotóptartalm at az 
egész m olekulában, s ez hasonlítható össze a karbonil-po- 
zíciónál talált je lö lő  izotóptartalomm al. Ez utóbbi a 84 és 
86 töm egcsúcsok arányából kapható meg.

A  180  izotóppal je lö lt 2-m etil-ciklohexanont úgy kap
tuk, hogy egyszerűen összekevertük a ketont izotópos je l
zésű (96%  I80  tartalm ú) vízzel kétfázisú rendszerben 2 
óráig. Az izotópos jelzésű  term ék 180  tartalm a 89%  volt 
(7. egyenlet). A  próbareakció m egbízhatóságának igazolá-

O •

0.205% lsO 89% lsO

7. egyenlet

sához a B aeyer-V illiger-reakció t először m eta-klórper- 
benzoesavval (m CPBA, 8. egyenlet) hajtottuk végre. Eh
hez az oxidálószerhez a m echanizm us jó l m eghatározott és 
elfogadott, s az izotóppal je lö lt oxigént a karbonilpozíció-
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oxidálásáról, am ely H20 9-t használ oxidálószerként és Sn- 
bétát katalizátorként (2. séma).

m C P B A

M TBE, 5 6  °C , 2  h, 
m o le c u la r  s i e v e s  3  A

8. egyenlet

bán kell észlelni, s a 84/86 és 128/130 töm egcsúcsok ará
nyai valóban  m egegyeztek  a 0 ,170:0 ,830 illetve 
0,179:0,821 értékekkel a k ísérleti h ibahatáron  belül. 
A z izotóppal je lö lt hordozó közeg elkészítési m ódszerét 
szám ításba véve nyilvánvaló volt, hogy a reakcióoldatban 
jelenlévő bárm ely (jelöletlen) vízm olekula lecsökkentené 
a hordozóközeg molekulajelölő izotóp tartalmát. K övetke
zésképpen a reakciót vízm entes feltételek között kellett le
folytatni, am it úgy értünk el, hogy 3 Á  m éretű m olekula
szitákat használtunk  a reakció  alatt, valam in t 3 Á 
m olekulaszitákon  tárolt, jó l k iszáríto tt o ldószert és 
m CPBA-t. M indent összevetve, a persavas oxidációval de
m onstráltuk, hogy a 180  izotópos je lzésű  2-m etil-ciklo- 
hexanonnal végzett Baeyer-V illiger-reakció jó  modellre- 
akció volt a reakcióm echanizm us meghatározásához.

Az izotóppal je lze tt 2-m etil-ciklohexanon Sn-bétával 
katalizá lt h idrogén-peroxidos ox idáció ját (9. egyenlet)

89%  1sO

S n -b e ta ,  H20 2

M TBE, M g S 0 4l 
5 6  °C , 3 0  m in

9. egyenlet

nem  lehetett lefolytatni vízm entes feltételek között, elő
ször is azért nem, m ert m ellékterm ékként (jelöletlen) víz 
képződik. M ásodsorban, m olekulasziták nem  alkalm azha
tók szárítóközegként, m ivel hidrogén-peroxidot ugyanúgy 
adszorbeálnának, m int vizet. Ezért csupán az oldószert 
szárítottuk elő m olekulaszitákon, a reakciót pedig M g S 0 4 
jelenlétében és rövid (30 perc) reakcióidőn belül folytattuk 
le. Az izotóppal jelö lt oxigén teljes m ennyisége a lakton 
term ékben 89-ről 70% -ra esett vissza, de ami a m echaniz
mus szem pontjából m eghatározóvá válik, az, hogy a jelö lt 
oxigén 100%-át a karbonilpozícióban találtuk. Ez egyér
telm űen dem onstrálta, hogy az Sn-bétával katalizált, hid- 
rogén-peroxiddal végzett B aeyer-V illiger-féle oxidáció 
reakcióm echanizm usa a hidrogén-peroxid Criegee-féle ad- 
díciós term ékén keresztül m egy végbe az aktivált keton 
hordozóközeggel. Ezt szám ításba véve a következő reak
ciósém át rajzolhatjuk m eg a gyűrűs ketonok olyan BV-féle

mkl

2. séma. A Baeyer-Villiger-reakció katalitikus ciklusa hidro- 
gén-peroxiddal katalizált Sn-bétánál. Először a keton koordiná- 
lódik a Lewis-savas centrumhoz és így a karbonilcsoport akti

válódik. Ezt „in-situ” IR-spektroszkópiával demonstráltuk. 
Azután a hidrogén-peroxid megtámad több elektrofil karbonil 
szénatomot. Az átrendeződési lépés után a lakton terméket új 
szubsztrát molekula váltja fel. E mechanizmus analóg a per
savassal és a lsO izotópos jelzésű kísérlettel beigazolódott.

A  képződött m ásodik reakcióterm ék, vagyis a régió- 
izometrikus a-m etil-e-kaprolakton, megerősitette a reak
cióm echanizm usra vonatkozóan levont következtetéseket, 
habár a csupán karbonil-oxigént tartalm azó m olekulatöre
dékké (-H2CO a je len  esetben) való szétbom lás nem  volt 
predom ináns jellegű (10. egyenlet).

Tömeg 160 / ,B0  = 128 Tömeg 1eO = 98

Tömeg 180 /160  = 130 Tömeg 180  = 100

Rk°"°xR
R2 0 - 0  R

1

2

10. egyenlet

( e q . 10)

A 128/130 töm egcsúcsok aránya a kísérleti hibahatáron 
belül m egegyező volt a 98/100 töm egcsúcsok esetében ka
pottal, nevezetesen 0,303:0,697 illetve 0,298:0,702. A re
akcióm echanizm us ugyanazon a Criegee-féle interm edie
ren  keresztü l m egy végbe, m in t a fő reakció term ék 
esetében. Az oxigén beilleszkedése azonban a karbonil 
szén által felépített szén-szén kötés és a kevésbé helyette
sített szom széd közé történik. Szabadalmi igényt nyújtot
tunk be a je len  m unka alapján.

Összefoglalva kimutattuk, hogy az Sn-béta, m elyben az 
Sn tetraéderesen van koordinálva a zeolit vázszerkezet po
zíciókban, kiváló heterogén katalizátor gyűrűs ketonok k i
váló aktivitású és szelektivitású Baeyer-V illiger-féle oxi-
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dálásához, beleértve a kem oszelektivitást is telítetlen keto
noknál. A  korábbi katalizátoroktól eltérően az Sn-béta a 
karbonilcsoportot aktiválja, am elyet azután szelektívebb 
m ódon tud m egtám adni a H20 2. 180  izotópos je lö lésű  kí
sérletek segítségével egyértelm űen dem onstráltuk, hogy az 
Sn-béta katalizátorral és H 20 2-vel végzett B a ey e r-  
V illiger-féle oxidáció reakcióm echanizm usa Criegee-tí- 
pusú interm edieren keresztül m egy végbe.
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ből előbb 2,5 Mt/év metanolt készítenek, amit a UOP LLC (Des 
Plaines, IL, USA) és a Norsk Hydro ASA (Oslo, Norvégia) által

[28] B.-P. S u sz -R . Weber: Helv. Chim. Acta 53(8), 2085-2097. (1970)
[29] W. Dilthey -  M. Inckel -  H. Stephan: J. Prakt. Chem. 73, 295-297. 

(1940)
[30] W.v.E. Doering — L. Speers: J. Am. Chem. Soc. 72, 5515-5518. 

(1950)
[31] W.v.E. Doering -E. Dorfman: J. Am. Chem. Soc. 75, 5595-5598. 

(1953)
[32] USA Patent application (2000) 09/557,302

ÖSSZEFOGLALÁS

Michael Renz -  Susanna Valencia -  Avelino Corma -  Németh 
László: Sn-béta, mint újszerű katalizátor gyűrűs ketonok 
H20 2-vel végzett Baeyer-Villiger-féle szelektív oxidálásához
Az Sn-béta ónszilikát zeolitot (béta szerkezetű tektoszilikát, a há
lózatos vázba beépült ón (Sn) atomokkal) használtunk heterogén 
katalizátorként a hidrogén-peroxiddal végzett Baeyer-Villiger- 
reakcióhoz. Gyűrűs ketonok alakulnak át a megfelelő laktonokká 
igen nagy szelektivitással. Az új oxidálórendszer felhasználható 
telítetlen ketonokhoz is, melyeket a megfelelő telítetlen lak
tonokká oxidál igen nagy kemoszelektivitással. A katalitikus Sn 
rácspontokat jól jellemeztük 119Sn MAS NMR spektroszkópiával 
és demonstráltuk tetraéderes beépülését a zeolit rácshálójába. 
Az oxidáció mechanizmusát in-situ infravörös (IR) spektroszkó
piával és lsO izotópos jelzésű kísérletekkel kerültük ki. Állítá
sunk szerint a karbonilgyököt az Sn Lewis-sav aktiválja szelektí
ven polarizáció útján, s ezt követi a hidrogén-peroxid támadása. 
A reakció Criegee-típusú intermedieren keresztül megy végbe.

[Magy. Kém. Lapja, 58, 203 (2003)]

SUM M ARY

M. Renz -  S. Valencia -  A. Corma -  L. Nemeth: Sn-Beta as a 
Novel Catalyst for Selective Baeyer-Villiger Oxidation of 
Cyclic Ketones with H20 2
The tin silicalite zeolite Sn-Beta (Beta structure with framework 
incorporated tin(Sn)) is used as a heterogeneous catalyst for the 
Baeyer-Villiger reaction with hydrogen peroxide. Cyclic ketones 
are transformed into the corresponding lactones with very high 
selectivity. The new oxidation system can also be used for unsat
urated ketones which are oxidized to the corresponding unsatu
rated lactones with very high chemoselectivity. The catalytic Sn 
sites have been well characterized by 119Sn MAS NMR spec
troscopy and a tetrahedral incorporation into the zeolite frame
work has been demonstrated. The oxidation mechanism has been 
eluded by in-situ IR spectroscopy and 180  labeling experiments. 
It is proposed that the carbonyl group is activated selectively by 
polarization by the Sn Lewis acid, followed by the attack of 
hydrogen peroxide. The reaction goes through an intermediate of 
the Criegee type.

közösen kidolgozott MTO (methanol-to-olefms) eljárással 
400-400 kt/év etilénné és propilénné fognak átalakítani.

Az MTO eljárással, amely atmoszferikus nyomáson, 
350-500°C hőmérsékleten működik, fluidizált alumíniumszili- 
kát-foszfát katalizátor jelenlétében a metanol karbon tartalmának 
mintegy 80%-át lehet etilénné és propilénné alakítani. Az etilén 
és propilén arányát a hőmérséklettel lehet befolyásolni. 
(Chemical Engineering, March 2003, p. 21) S.P.
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A molekuláris felülettudomány és a katalízis felülettudománya

SOM ORJAI A. G Á BO R* **

A kezdetek

M agyarországot 1956 őszén, a forradalom  leverése után 
hagytam  el, és nagy szerencsém  volt, hogy 1957 februárjá
ban a Berkeley Vegyészkaron tanulm ányokat kezdhettem. 
A  fizikai-kém iai, vegyipari műveleti és szerves kémiai ta
nulm ányok után úgy döntöttem, hogy továbbképzésem et 
fizikai-kém iából folytatom, alaposan eltérve a Budapesti 
M űszaki E gyetem en kapott vegyészm érnöki képzéstől. 
A  félév végén okleveles vegyésszé fogadtak, én pedig ku
tatási vezető keresésébe fogtam. A katalízis és a polim erek 
voltak a kém ia azon területei, amelyek érdekeltek, de sen
ki sem volt a vegyészkaron, aki ilyen jellegű kutatásokat 
végzett volna. Szerencsém re, Richard Pow ell szervetlen 
kinetikával foglalkozó és nagyon széles kutatási érdeklő
désű professzor katalitikus kutatási tém át ajánlott. Ebből 
eredően a következő kettő és fél évben kisszögű röntgen
szórást m értem  y-alum ínium-oxidra diszpergált platinaré
szecskéken annak kiderítésére, hogy m iként változik a ré
szecskék m éreteloszlása a vegyi és hőkezelés hatására. 
Sokat tanultam  m ind a laboratóriumon belül, m ind azon 
kívül. V ilágossá vált számomra, hogy a m odem  fizikai-ké
m ia a rendszerek  m olekuláris szin tű  tanulm ányozását, 
spektroszkópiát vagy diffrakciót jelenti, a szerkezet és a di
nam ika tanulm ányozásához. Ha a diszciplínában élenjáró 
kutatásokat akarok végezni, akkor olyan technikákat kell 
találnom , am elyek lehetővé teszik az ilyen tanulm ányozá
sokat.

Első m unkahelyem  az IBM  Kutatás volt 1960 januárjá
tól Poughkeepsie-ben (NY), majd Yorktown Heights-ban 
(NY ) az új ku tatási központ ottani m egnyitásától. 
Szilárdtestkém iát és -fizikát tanultam. Az IBM Kutatás az 
első ipari laboratórium ok egyike volt. Hallottam  a tiszta 
anyagok gyártásának szükségességéről és arról az igény
ről, hogy atom i szinten kell jellem ezni azokat. Hallottam, 
hogy a fizikusok, anyagtudósok, kém ikusok és m érnökök 
interdiszciplináris kutatása áll a legtöbb olyan felfedezés 
központjában, am elyek innovációhoz vagy új term ékekhez 
vezettek. Rájöttem, hogy roppantul élvezem  a kutatást, és 
hogy jó  vagyok benne. Szerettem a felületeket, am elyek 
tulajdonságai szabályozták az akkor használt legtöbb szi
lárdtest eszköz teljesítm ényét, m int a tranzisztorokét és a 
fotovezetőkét. 1962 körül az alacsony energiájú elektron

* Eredeti forrás: The Development of Molecular Surface Science and the Surface 
Science of Catalysis: The Berkeley Contribution. J. Phys. Chem. B 2000, 104, 
2969-2979. A szerkesztőség köszönetét fejezi ki, hogy a szerző hozzájárult a 
65. születésnapja alkalmából kiadott különszámban megjelent, személyes mun
kásságát összefoglaló közlemény rövidített magyar változatának közreadásához. 
Fordította Rácz László

** Department of Chemistry, University of Califomia, Berkeley, Materials Sci
ences Division, Lawrence Berkeley National Laboratory

diffrakció (LEED) elkezdett hódítani a félvezetők felület
szerkezetének tanulm ányozásában. A  Bell Laboratórium  
újításai és az űrkutatásban és -technológiában alkalm azott 
ultranagyvákuum  ( 1 0 9 Torr) gazdasági elérhetősége lehe
tővé tették a szilícium, germ ánium  és a félvezető vegyüle- 
tek  tiszta  felü leteinek és a m onom olekuláris adszorbá- 
tum ok szerkezetének tanulm ányozását a LEED segít
ségével. Biztos voltam  abban, hogy ez a technika vezethet 
el a felületek atomi és m olekuláris szintű felfedezéséhez, 
és m eggyőztem  az IBM -et, hogy vegyék m eg a Varian 
A ssociates-nél kapható első kereskedelm i elektrondiffrak
ciós műszert.

Hosszabb távú kutatói és oktatói karrierem  érdekében 
tanszéki helyet kerestem , és 1964 jú liusában Berkeley-be 
mentem , ahol a K ém ia Tanszéken docens lettem. A m int át
m entem , m egrendeltem  első u ltranagyvákuum  LEED 
rendszerem et, am it 1965 januárjában szállítottak le. Úgy 
alakult, hogy ez lett az általam beszerzett utolsó kom plett 
vákuum rendszer. A z utóbbi 35 évben m i m agunk több 
m int 25 vákuum rendszert építettünk ki, felszerelve azokat 
a felülettudom ány különböző technikáival, am it az egyete
m i és a L aw rence B erkeley  N em zeti Laboratórium  
(LBNL) kiváló gépalkatrész- és elektronikai boltjaiban vá
sároltunk. A prototípus m űszerek készítése életm óddá vált 
szám om ra és tanulássá a csoportom hoz csatlakozó diákok 
számára. Tanszéki tudós lettem az LBNL szervetlen anyag 
kutatási osztályán, ami további lehetőségeket nyújtott az 
interdiszciplináris kutatásra a következő 35 évben.

Egykristály felületi kémia

Berkeley-ben kutatásaim at platina egykristályok felületé
nek, szerkezetének és felületi kém iájának tanulm ányozá
sával kezdtem. A platina az összes katalizátor nagyapja és 
a legsokoldalúbb katalizátor. K atalitikus tulajdonságait 
m ár 1823-ban felfedezték, kiváló katalizátor m ind reduk
ciós, m ind oxidációs környezetben. Az első platina (100) 
egykristály felület, am it a m egfelelő tisztítás után a vá
kuum kam rába helyeztünk, szokatlan  LEED  m intázatot 
mutatott; felfedeztük a platina, m ajd később az arany felü
leti rekonstrukcióját. Kis kétatom os és szerves m olekulá
kat adszorbeáltunk a platinán és megfigyeltük, amint ren
dezett szerkezeteket alkotnak, am ely változo tt a 
kiterjedéssel és a hőmérséklettel. Tanulmányoztuk a felü
leti fém atom ok átlagos elm ozdulását, a felületi olvadást és 
a fo lyékony  fém felületeket. A z A uger-elektronspekt- 
roszkópia (AES) 1968-ban debütált, így a felületi kémiai 
kom pozíciók m eghatározhatóvá váltak, hozzásegítve a kü
lönböző felületi szerkezetek eredetének beazonosításához. 
M olekuláris sugárfelület-szóródásos készüléket építettünk
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és először a szögeloszlást, később a haladási és rezgési 
energiaeloszlásokat m értük a fémek egykristály felületéből 
származó véletlen vagy szóródásos molekulákra. A ’60-as, 
’70-es és ’80-as évek technológiája a jó l jellem zett felüle
tek tanulm ányozását csak kis nyom áson tette lehetővé, m i
vel a legtöbb felületi szonda elektronos, ionos és atomos 
volt, am elyek alkalm azásukhoz nagy átlagos szabad utat 
igényeltek. A m olekuláris sugarak felületi reakciói voltak 
az én eszközeim  az egykristályok felületi reakcióképessé
gének feltárásához kisnyom ású környezetben. M eglepő re
akcióképesség-hiányt találtunk a platina kis (111 és 100) 
M iller-indexű kristályképeiben, még a legegyszerűbb felü
leti reakcióban is, a H2- D 2 cserében a HD előállításában. 
Jól em lékszem  a Katalízis Gordon Konferencia résztvevő
inek m eglepetésére, am ikor m egm utattam  nekik, hogy a 
(111) platina kristályfelülete nem  disszociálja a hidrogén
m olekulákat egyszerű szóródásnál molekuláris sugarakkal 
történő tanulm ányozáskor. A  p latina arról ism ert, hogy 
oxidfelületen tartott diszpergált részecskéin disszociálja a 
hidrogént a cseppfolyós nitrogén hőmérsékletén. A sík, kis 
M iller-indexű platina egykristály felületek kém iai inertsé- 
ge azonban kiváló szubsztrátum okká teszi őket ahhoz, 
hogy tanulm ányozzuk a szerves m onom olekuláris rétege
ket olyan félelem nélkül, hogy nagy töredezés vagy szét
esés következne be kis nyom ásokon és m érsékelt hőm ér
sék leteken  (<400 K). T énylegesen a hőm érséklet 
csökkentésével szénhidrogén m olekuláris egykristály vé
kony film eket állíthatunk elő, am elyek szerkezete ugyan
csak tanulm ányozható a LEED-del. Az egykristály vékony 
film ek epitaxiális növekedése a fém  egykristály felülete
ken kiváló eszközzé vált a kom plexebb szilárd anyagok, 
szénhidrogének, oxidok, jég  és alkáli-halogenidek felületi 
szerkezetének tanulmányozásához.

A felületi hibák, lépcsők és fűrészfogak 
és a kisnyomású -  nagynyomású készülék

A H2-t, a C -H  és a C -C  kötéseket disszociáló platina aktív 
helyek keresése során nagy M iller-indexű lépcsőzött és fu- 
részfogazott fém felületek alkalm azását kezdtem  vizsgálni. 
Az atom os m agasságú lépcsők úgy voltak rendezve, hogy 
LEED-del jellem ezhetők legyenek. Felfedeztük a platinán 
a kém iai kötéseket felszakító aktív helyeket. A platinakris
tály felületén levő lépcsők a H2- D 2 cserét egységes reak
ció-valószínűséggel tudják elvégezni a H 7- D 2 elegy m o
lekuláris sugarának egyszerű szóródásakor. A lépcsőzött 
felületek ugyancsak könnyen dehidrogénezhetnek szerves 
m olekulákat. Azután nagynyom ású cellákat építettünk be 
az ultranagyvákuum -kam ra közepébe a katalitikus reakci
ók lefolytatására kis felületű térben (kb. 1 cm2), platina, rá 
dium  és vas egykristály felületeken nagy nyom ásokon, kö
zel a kém iai technológiában  alkalm azott kísérleti 
körülm ényekhez. A reakciósebességet és a term ékeloszlást 
gázkrom atográfiái és más érzékeny technikával figyeltük 
(pl. am m óniaképződés fotoionizáció útján). így tiszta felü
leteket készíthettünk az ultranagyvákuum ban és je llem ez
hettük azokat a nagynyom ású katalitikus reakciók előtt és 
után anélkül, hogy a kristályfelületeket a levegő hatásának

tettük volna ki. Ez a kisnyom ású -  nagynyom ású készülék 
lett a „m unkalovunk” a sokféle típusú katalitikus reakció 
tanulm ányozásához a Pt, Rh, Fe, Re, és Co átm enetifém ek 
egykristály felületein. Ilyen reakciók voltak a CO hidrogé- 
nezése Rh-n és Fe-n, «-hexán (n-heptán) reform álása p la
tinán, olefinek hidrogénezése Pt-n, Rh-n, am m óniaszinté
zis Fe-n és Re-n, és a tiofén kénm entesítése M o-n, Co-n és 
Re-n.

A szerves monorétegek szerkezete 
és kémiai kötése a fémeken

A nagyfelbontású elektronenergia-veszteségi spektroszkó
pia, am elynek az úttörője H ara ld  Ibach  volt, fontos új 
technika lett laboratórium om ban az átm enetifém  felülete
ken levő m olekuláris m onorétegek tanulm ányozására. Azt 
találtuk, hogy a fém eken levő kis szerves adszorbeátum ok 
rezgési spektrum a nagyon hasonló a szervesfém klaszterek 
rezgési spektrum ához, szerkezeti és kötési hasonlóságot 
jelezve. E technika ugyancsak egyedülállóan érzékeny az 
adszorbeált hidrogénatom okra, am elyek nagyszám ú kötési 
állapotot mutattak. K om binált nagyfeloldású elektronener
gia-veszteségi spektroszkópiát (HREELS-t) és LEED-et 
használtunk  a koadszorbeált m onorétegek  feltárására. 
A szerves m olekulákat és az alkálifém eket szén-monoxid- 
dal koadszorbeáltuk. Az átm enetifém re és az attól történő 
elektron ajándékozás, valam int az adszorbeátum  rétegben 
a különböző m olekulák közötti akceptor-donor kölcsönha
tás m iatt fejlett elrendezés és bizonyos esetekben kötés 
disszociáció lehetséges, am ikor két m olekula koadszor- 
beálódik.

A  ’70-es évek végére a LEED felületi krisztallográfia 
olyan pontra fejlődött, hogy meghatározhattuk az etilén fe
lületi szerkezetét a P t(l 1 l)-en, am int etilidént (=CCH3) ké
pez egy háromszoros helyen. Ez volt az első felületi szerke
zet egy adszorbeált szerves molekuláról, amit nagyon sok 
m ásik követett. A Tensor LEED fejlődése a ’80-as években 
m ár eszköz volt még nagyobb egységcellák és az egység
cellára eső m ég több atom  felületi szerkezetének gyors 
meghatározására. A z adszorbeált m olekulák LEED-felületi 
krisztallográfiája  m egterem tette a felületi szerkezetek 
könyvtárát, am inek oroszlánrészét laboratórium om ban, 
Berkeley-ben határoztunk meg. Az adszorbeátum szerke
zetek kötéstávolságának és kötésszögének gondos m inősé
gi elemzése vezetett a fém felü letek adszorbeátum indukál
ta á trendeződésének a fe lfedezéséhez. Az adszorpciós 
aktus, egy exoterm  folyam at a fém-fém kötések gyengülé
séhez vezet, úgy, hogy a fém atom ok újra helyezkedhetnek 
az adszorpciós helyek körül az adszorbeátum-szubsztrátum 
kötés erejének optimalizálására. Az adszorbeátum indukál
ta átrendeződés magyarázza, hogy m iért hasonlóak az ad
szorbeált m olekulák  szerkezetei a fém felületeken a 
szervesfém klaszter vegyületek szerkezeteihez. A m ennyi
ben az adszorbeátum  indukálta átrendeződés fontos össze
tevője a kötés szakadáshoz vezető felületi kémiai reakció- 
képességnek, ez ugyancsak m agyarázza a kis koordinációjú 
fémhelyek, lépcsők és fűrészfogak egyedülálló aktivitását; 
a közeli fémszomszédok kisebb száma m iatt ezek a helyek

2003. 58. ÉVFOLYAM. 6. SZÁM mkl 211



könnyebben átrendeződnek. Ez lehet annak az oka, hogy a 
heterogén fémkatalizátorokat és más, kém iailag aktív fém- 
szerkezeteket (például fém protein enzim eket) m iért kis 
klaszter formában használják: mert rugalm asabbak az át
rendeződéshez a kémiai változáshoz szükséges reagensek 
adszorpciójakor.

Felülettudomány és molekuláris katalízis 
nagy nyomásokon

Két új felülettudományi technika mutatkozott, am elyek is
mét a molekuláris felületi kém ia forradalmasítását ígérték. 
Sok más korai felülettechnikához hasonlóan ezeket is a szi
lárd fázisú fizika tárgykörében fejlesztették ki. A  frekven
ciaösszegző (SFG) felületi rezgési spektroszkópia különle
gesen felületérzékeny módon, kis és nagy nyomásokon, 14 
nagyságrendet felölelő nyomástartományban adja a m ole
kulák felületi szerkezetét a határfelületen. M inthogy foton
szóródást is m agában foglal, aminek sokkal kisebb kereszt- 
m etszete van, m int az elektron- vagy ionszóródásnak, nagy 
nyom ásokon és takart szilárd-folyadék és szilárd-szilárd 
határfelületeken is használható. A m ásik technika, a pásztá
zó alagút-m ikroszkópia (STM ) ugyancsak nagyon széles 
nyomástartom ányban működőképes. Először tudtuk m egfi
gyelni a felületet molekuláris szinten nagy nyomásokon a 
katalitikus reakciókban. Tanulmányoztuk az olefinek (eti
lén, propilén, 1-butén, ciklohexén) hidrogénezését és felfe
deztük, hogy az erős kötésű egyedek (pl. etilidén), amelyek 
először adszorbeálódnak és átrendezik a felületet, lomha 
szemlélők és nem  reakció-intermedierek. Jobban mondva 
azok az egyedek, am elyek adszorbeálódnak a maradék fe
lületi helyeken és csupán nagy nyom ásokon vannak ott 
(könnyen deszorbeálódnak, amint a reagens nyomás csök
ken), a reakció-in term edierek  (pl. 7t-kötésű olefinek). 
Az SFG használatával a СО -oxidációt, valam int a ciklo- 
hexán hidrogénezést és dehidrogénezést is tanulmányoztuk 
a reakció közben. A nagynyom ású СО -oxidáció során az 
aránytalan bevonatot alkotó СО -molekulák a reakció-inter
medierek, am elyek gyorsan átpártolnak, míg az adszorbeált 
csúcshelyi CO-egyedek a szemlélők, és blokkolják a reak
cióhelyeket. A ciklohexénnél a reakció-interm edier a ciklo- 
hexadién, ami nem könnyen detektálható kis nyomásokon. 
A felület-reakciómechanizm usok komplexek, sok reakció- 
csatornával, am elyek aktiválódnak vagy inaktiválódnak, 
amint a hőmérséklet, a nyomás, a katalizátor felületi szer
kezete és más reakciókörülmények változnak.

Beépítettünk egy STM -t egy nagynyom ású reaktorcel
lába. Ez a technika m egfigyelheti a fématomok mozgását 
az egykristály felületeken, míg az SFG az adszorbeálódott 
m olekulák szerkezetét és tartózkodási idejét figyeli, ezáltal 
kiegészítő inform ációt szolgáltat. A zt találtuk, hogy a pla
tina és rádium  felületeken levő fém atom ok nagy m obili
tással rendelkeznek 300 K-n nagy környezeti nyomáson 
(kb. 1 atm), míg m obilitásuk elhanyagolható vákuum ban, 
vagy kis, az STM -n detektálható reagens-nyom ásokon. 
A nagyobb felületi borítottság nagyobb nyom ásokon ismét 
nagyszám ú adszorbeátum -szubsztrátum  kötést biztosít, 
am ely gyengíti a fém -fém  kötéseket, befolyásolva felületi
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mobilitásukat. A fém atom ok gyors m ozgását a nagynyo
mású reakciókörülm ények m ellett a katalitikusán aktív fe
lület egyik fontos tulajdonságának kell tekinteni.

A zt is felfedeztük a fém felület pásztázása alatt, hogy az 
STM  platina csúcsa katalizálja a hidrogénezést, vagy a 
széntartalm ú lerakódások oxidációját 300 K-n. A csúcské
m ia különösen fontos nagy nyom ásokon a pásztázott felü
leti rétegben lefolyó oxidáció, szenesedés vagy reakcióvi
tel tanulmányozására.

A nagynyom ású felülettudom ány az SFG, STM és más 
technikák alkalm azásával született. Ezáltal a molekuláris 
felülettudom ány kiterjedt a felületek olyan körülm ények 
melletti tanulm ányozására, am elyekkel sokkal valószínűb
ben találkozunk valóságos katalizátorfelületek vagy sze
lektív adszorpcióban használt felületek alkalm azásakor. 
M íg sok más technika, am ely hasznos a szilárd-gáz, szi
lárd-folyadék és szilárd-szilárd határfelületek tanulm ányo
zásában nagyobb felü leteket igényel (pl. u ltraibolya 
Ram an-spektroszkópia, nagy NM R), az SFG és az STM 
könnyen alkalm azható az egykristályok és a kis területű si
ma felületek tanulmányozására.

Polimerfelületek és polimerizációs katalizátorok

A polim erek mindig meglepetést tartogattak számomra, az 
SFG és az atom erő-m ikroszkópia (AFM ) adtak eszközt 
felületi monorétegeik tulajdonságainak, a szerkezet, a súrló
dás és a keménység molekuláris tanulmányozásának elkez
déséhez. Az SFG és az AFM  kombinálásával meghatároz
hatjuk a polim erfelületek szerkezetét és változását a 
hőmérséklet (pl. az üveges átmeneten keresztül), valamint a 
határfelületet függvényében (szilárd-gáz vs. szilárd-folya
dék), amelyek a felelősek a sajátos kémiai és mechanikai tu
lajdonságokért. Azt találtuk, hogy a felületi szerkezet válto
zásai képezik az alapját a polimer felületi kémiai és felületi 
mechanikai tulajdonságai variációinak. Például a polimer 
blendek a hidrofob csoportokat inkább a polimer-levegő ha
tárfelületen, míg a hidrofil csoportokat a polimer-víz határ
felületen helyezik el. A fontos felületi tulajdonságok, mint a 
biokompatibilitás és a kenés molekuláris szintű megértése 
kísérleti közelségben van. A polimerizációs katalízis felület
tudománya ugyancsak fontos kutatási terület lett Berkeley- 
ben, minthogy katalitikusán, C -  C kötés formációval állítot
tunk elő polim ereket, aktív helyenként egym illió kötés 
mellett. Laboratóriumomban jelenleg e folyamat molekulá
ris megértése az egyik kutatási irány.

Fém nanorészecske-alakulatok, 
mint új modellkatalizátorok

A z utóbbi harm inc évben több felületi technológiát fej
lesztettek ki az új felületi anyagtudom ány és gyártási m ód
szerek bázisán. Ezekhez tartoznak a zeolitalapú katalizáto
rok és gázszétválasztás, a m ikroelektronika, az optikai 
szálak, a mágneses inform ációtárolás és a gyém ántbevona
tok. Ezek a felületi anyaggyártás egyik technológiájában 
m egvalósult innovációk hatással vannak más alkalm azá
sok felülettudom ányára.

2 1 2 2003. 58. ÉVFOLYAM. 6. SZÁM



A m ikroelektrom os áramkörös technológia fotolitográ- 
fiát és elektronsugár litográfiát alkalm az nanoszerkezetek 
előállítására, egyre jobb  térbeli felbontással. Mi elektron
sugár litográfiát alkalm aztunk Pt- és Ag-nanorészecske- 
alakulatok lerakására 10-100 nm tartományban a kataliti
kus reakciók  lefo ly tatásához. A részecskem éret és a 
részecskék közti távolság, valamint az oxid-fém  határfelü
let szisztematikus változtatásával m egvizsgáltuk a sokféle 
katalitikus reakcióban a szelektivitásért és az aktivitásért 
felelős szerkezeti alkotóelem eket. Reményem szerint az 
ugyanazon szerkezetű és térbeli elrendezésű fém  nano- 
klaszterek jó  technológiájú gyártásával fel fogjuk fedezni 
azt a szerkezeti alkotót, am ely felelős a 100%-os szelekti
vitás eléréséért és a katalizátor aktivitásvesztés jóval ki
sebb sebességéért. Ezek a nanorészecske-alkotók az új mo- 
dellkatalizátorok, am elyek fel fogják váltani a bennünket 
több m int 35 éven át kiszolgáló egykristály felületeket.

A fontosabb kutatási eredmények

N em  lehetséges felsorolni a laboratóriumomban 1964 és 
2000 között dolgozott több m int 110 briliáns továbbképzős 
diák és a több m int 130 posztdoktoráns és vendégtudós 
eredményeit. Ezek olyan, a laboratórium om ban elért kuta
tási eredm ények voltak, am elyekről először szám oltunk 
be; gondos és részletes tanulm ányok voltak a felületi szer
kezetekről és a fontos felületi folyam atok kinetikájáról és 
m echanizm usáról. Szem léket és könyveket készítettünk a 
m olekuláris felülettudom ány koncepciójára és az adatok 
összeállítására fókuszálva. Beszám oltunk prototípus be
rendezésekről és m odellrendszerekről, am elyeket a felüle
tek tanulm ányozásához fejlesztettünk ki.

N agy m unkát végeztünk Berkeley-ben 35 év alatt a 
m olekuláris felületkém ia és heterogén katalízis kifejleszté
sére, hála diákjaim nak és posztdoktoránsaim nak. N agy 
szerencsém  volt, hogy a legj óbbakkal és a legtehetsége
sebbekkel dolgozhattam. Közeli m unkakapcsolatom  volt 
Dr. M iquel Salmeronnal, Dr. M ichel Van H oveval és Ron 
Shen  professzorral, akiknek szeretnék hálás köszönetét 
mondani. Laboratórium om ban a prototípus m űszerek ké
szítése hosszú évekig Em ery Kozák, Bob M cAlistair és m á
sok kezében volt, m unkájuk felbecsülhetetlen a ku ta tá
somban. Haszonélvezője voltam  a Kémiai Tanszék és az 
LBNL intenzív és izgalm as környezetének, am ely folya-

> .Szende.. .S$entfo
Fénnyel szabályozható 

ad- és deszorpciós 
tulajdonságú szilikagél

A National Institute of Advanced Science and Technology-ban 
(röv.: AIST; Osaka, Japán) olyan szilikagélt fejlesztettek ki, 
amelynek zárt pórusaiban gyógyhatású vegyületeket lehet vala
mely megbetegedett testrészre juttatni és ezeket ott bizonyos hul
lámhosszúságú fénnyel fel lehet szabadítani.

Az intézet kutatói olyan szilikagélt fejlesztettek ki, amely 2-4 
nanométer átmérőjű pórusokat tartalmaz és a pórusok bejáratánál 
„kapuként” kumarintartalmú szerves molekulák foglalnak he-

m atos ösztönzést adott diákjaim nak és nekem  is. Sokkal 
többet kell tenni, m ivel a m olekuláris felülettudom ány és a 
katalízis a felületek m olekuláris szintű tanulm ányozásához 
vezet el a szilárd-gáz, szilárd-folyadék és szilárd-szilárd 
határfelületeken reális körülm ények esetén, am ikor a leg
több fontos felületi je lenség bekövetkezik.

A felülettudom ány jövője sosem volt fényesebb.

ÖSSZEFOGLALÁS

Somorjai A. Gábor: A molekuláris felülettudomány és a kata
lízis felülettudománya
A hatvanas évek elejétől a felülettudomány feltárta a felületek 
atomos és elektron szerkezetét és az atomok és molekulák ad- 
szorbeált monorétegeiben a kémiai kötések természetét. Felület
vizsgáló műszereket fejlesztettek ki e tanulmányok elkészítésére 
és a felületi sztöchiometrikus és katalitikus reakciók monitorozá
sára. Fém, oxid, molekuláris kristály és polimerfelületeket fedez
tek fel molekuláris méretekben. A vákuumban és kis nyomáso
kon végzett, felületi szondaként elektronokat, ionokat és 
atomokat használó vizsgálatok az elmúlt években átterjedtek 
nagy nyomásokra és a szilárd-szilárd határfelületek tanulmányo
zására foton szóródásos technikák és felületi szondamikroszkó
pok alkalmazása mellett. Laboratóriumom Berkeley-ben részt 
vett a molekuláris felülettudomány és a heterogén katalízis fej
lesztésében az utóbbi 35 évben. Jelen közlemény e területen tett 
személyes hozzájárulásunk összegzése.

[Magy. Kém. Lapja, 58, 210 (2003)]

SUM M ARY

G.A. Somorjai: Molecular Surface Science and Surface Sci
ence of Catalysis
Since the early 1960s, surface science has uncovered the atomic 
and electronic structures of surfaces and the nature of chemical 
bonding of adsorbed monolayers o f atoms and molecules. Sur
face instrumentation was developed to carry out these studies as 
well as to monitor surface reactions, stoichiometric and catalytic. 
Metal, oxide, molecular crystal, and polymer surfaces have been 
investigated on the molecular scale. Studies in vacuum and at low 
pressures that used electrons, ions, and atoms as surface probes 
have been extended in recent years to high pressures and studies 
of solid-liquid interfaces by using photon scattering techniques 
and surface probe microscopes. My laboratory in Berkeley has 
participated in the development o f molecular surface science and 
heterogeneous catalysis during the past 35 years. The article is a 
personal review of our contributions to the field.

lyet. Miután a gyógyhatású vegyületet a pórusokban adszorbeál- 
tatták, a kumarin-tartalmú molekulákat 310 nm-nél nagyobb hul
lámhosszúságú fénnyel dimerizálják és ezáltal a pórusok „kapu
it” bezárják, aminek következtében az adszorbeált anyag a 
pórusokban marad. Az adszorbeált anyag kiszabadítása a kapuk 
„nyitásával” történik, amit 250-260 nm hullámhosszúságú fény
nyel végrehajtott besugárzással lehet elérni.

Kísérletekkel bizonyították, hogy ez a szilikagél 28 m% 
kolesztánt (egy szteroid hormon) képes felvenni és a kapuk ki
nyitása után 22 m%-ot leadni. Az AIST véleménye szerint az elv 
más kémiai reakcióknál is alkalmazható.
(Chemical Engineering, March 2003, p. 19) S.P
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Részecsketechnológia a vegyiparban

HAIM  KALM AN* **’

Bevezetés

Sok új term ék nem  gyártható, szállítható vagy hozható for
galom ba a részecsketechnológiával összefüggő kom oly 
nehézségek miatt. Az esetek többségében a kezelő és szál
lító rendszerek közötti kölcsönhatást elhanyagolják az új 
gyártósorok tervezésekor. Ez egyike a cikkben tárgyalásra 
kerülő nagyobb tém aköröknek. Az anyagok más állapotá
tól eltérően az öm lesztett anyagoknál nem  elegendő ism er
ni azok állapotát, hogy m eghatározzuk a tulajdonságait és 
viselkedését. Az öm lesztett anyag „előélete” drámaian be
folyásolja annak tulajdonságait és viselkedését. A  közle
m ényben a problém ák közül néhány gyakorlatias m egkö
ze lítést -  flu idágyas szárítók, hatékony hővezetés, 
öm leszthetőség és összetapadás -  részletesebben elem 
zőnk.

A vegyiparban a nyersanyagok több m int 75% -a és a 
term ékek több m int 50% -a szemcsés anyag. Azonban M er- 
ro w  [1] tanulm ánya megm utatta, hogy a vegyi üzemekben 
és főleg az új gyártósoroknál jelentkeztek nehézségek az 
öm lesztett anyagokkal összefüggő problém ák miatt. M íg a 
folyadékok vagy gázok kezelésénél a tényleges term elés és 
a tervezett term elés aránya átlagban 90%, addig a szilárd 
öm lesztett anyagok esetében az átlag kb. 40% , és a szórás 
is kb. 40%  volt. Ez nyilvánvalóan a tudományos ism ere
tek, és következésképpen a mérnöki gyakorlat hiányának 
tulajdonítható.

Legtöbbször a folyadékok és gázok állapota elegendő 
ahhoz, hogy tudjuk a tulajdonságokat és jelezzük viselke
désüket, m ivel azokat nem  befolyásolja „előéletük” . E le
gendő például ism erni a folyadék nyom ását és hőm érsék
letét, hogy tud juk  annak tu lajdonságait. A zonban az 
öm lesztett anyagokat jelentősen befolyásolja az „előéle
tük” . A z a m ód, ahogy valam ilyen állapotot m egelőzően 
kezelték , befo lyáso ln i fogja az anyag tu lajdonságait. 
Az öm lesztett anyag állapota nem elegendő ahhoz, hogy 
előre közöljük a tulajdonságaikat és jelezzük viselkedésü
ket. G yakorlatilag ez azt jelenti, hogy rendszerekben bár
m elyik egység m űködése függ az azt m egelőző m űködésé
től, és hatással van az azt követő egységre.

A közlem ényben m egvizsgálunk néhány esetet, hogy 
bem utassuk az előélet hatását az anyagi tulajdonságokra, 
és azt, hogy az egész vonal áttervezése jelentősen növel
hetné a (term elési) vonal hatékonyságát.

* Az MKE HUN-Pra-PARTEC konferenciáján, Budapesten, 2001. augusztus 21- 
én elhagzott előadás szerkesztett szövege. Angolból fordította Verdes Sándor, 
lektorálta Németh Jenő

** Ben-Gurion University of the Negev, POB 653, Beer-Sheva 84105, Israel

Fluidágyas szárítók

A fluidágy különböző folyamatoknál hatékony eszköz a 
hő- és anyagátadásnál. Ezért gyakran alkalm azzák szárítás
nál, akár szakaszos, akár folyam atos üzem m ódban. A  fő 
előny a részecskék fluidágyban történő keveredésében, il
letve abban van, hogy a gáz a részecskéket körüláramolja. 
Azonban, ha konkrét anyagokkal dolgozunk, amelyeknek 
méreteloszlása van, ott az az előny, ami a fluidizált állapot
hoz tartozik, hátrányhoz vezet, a finom részeket a gáz ki
hordja. M ivel m ind a m inim ális fluidizációs sebességet, 
m ind a lebegési sebességet befolyásolja a részecskeméret, 
ahogy a gáz sebessége növekszik, a nagyobb részecskék is 
fluidizálódni kezdenek és a szárítás hatékonysága javul, vi
szont az anyag nagyobb része távozik a légárammal, amit 
m ajd le kell választani a levegőáramból. M indkét hatást fi
gyelembe véve mérnöki kom prom isszum ra van szükség.

A hogy a gázáram  több finom részecskét visz el, nem 
csak a leválasztási rendszernek kell nagyobbnak lennie és 
több anyagot kell visszavezetni, hanem  a visszam aradó 
anyag olyan tulajdonságai is, m int az öm leszthetőség, és 
olykor m ég a kém iai összetétel is változik a szemcsem éret- 
eloszlás változása miatt. Továbbá sokszor az a helyzet, 
hogy az anyag tulajdonságainak szárítás alatt bekövetkező 
változását elhanyagolják. Az 1. ábra  szakaszos szárítóbe
rendezéssel végzett kísérletet mutat, nagyon nagy (50% 
szárazanyag-tartalom ) nedvességtartalom ból kiindulva. 
Az ábra három  kísérletet szemléltet. K ét esetben azonos li
neáris sebességgel (2,24 m/s), de különböző levegő-hő
mérséklettel folytak a kísérletek. A sebesség nagyobb volt 
m int a m inim ális fluidizációs sebesség. N yilvánvalóan, 
m agasabb levegő-hőm érsékletnél a száradás m értéke is 
nagyobb. K ét esetben ugyanazon a levegő hőm érsékleten

1. ábra. Alumínium-oxid gömbök szárítása szakaszos 
fluidágyas rendszerben

(Ordináta: nedvességtartalom; abszcissza: idő; ábrán belüli 
aláhúzott felirat: alumínium-oxid gömbök)
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(60 °C), de különböző levegő sebességekkel folyt a szárí
tási kísérlet. A kisebb levegősebességet (1,18 m/s) úgy vá
lasztottuk, hogy hangsúlyozzuk a tulajdonságok változásá
nak hatását. Kezdetben a száradás nagyon kicsi volt, mivel 
az ágy nem  fluid izálódott, és nyugvó réteget képezett. 
Azonban am ikor a részecskék m egszáradtak, a sűrűségük 
csökkent és elkezdődött a fluidizáció, növekedett a szára
dás m értéke is. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a kihor
dott anyag m ennyiségének a m inim alizálása érdekében, de 
m ég úgy, hogy m egtartsuk a szárítás hatékonyságát flu- 
idizált állapotban, a levegő lineáris sebességét csökkenteni 
kell a szárítási idő alatt (szakaszos szárítók esetében) vagy 
a hely függvényében (folyam atos szárítók esetében).

A m ikor fluidágyas szárítót alkalm azunk, az az anyag
kihozatalt három  módon befolyásolja:

1. az átlag méret növekszik és a méreteloszlás kevésbé 
lesz szórt a finom részecskék kifúj ása miatt. Még ha a fi
nom  részek vissza is kerülnek vagy a szárítóban maradnak, 
szegregáció lép fel;

2. a részecskék szilárdsága csökken és a részecskék 
kopnak, ami csökkenti az átlag m éretet és növeli a m éret
eloszlást, ha a finom részecskék nem  távoztak el;

3. nyilvánvaló, hogy a nedvességtartalom  csökken.
Az em lített pontok jelentősen befolyásolják az anyag

lefelé m ozgását a rétegben, és bizonyára hatással van an
nak öm leszthetőségére is. Ezért például olyan siló tervezé
sekor, am ely pneum atikus szállítórendszerre adagol, ha a 
tervezést laboratóriumi m intára alapozzuk, boltozódás ala
kulhat ki a silóban, m egállítva az üzem i léptékű szárító 
működését, m iközben a részecskék jelentős kopásnak van
nak kitéve.

Az 1. ábra  a száradás m értékét m utatja szakaszos üze
mű fludizált ágyas szárítóban, különböző feltételek m el
lett. Azonban sok gyakorlati esetben szárított anyag kerül 
feladásra pneum atikus csőrendszerbe. A gyártósor áttekin
tése felfedheti és a tervezésnek számolnia kell azzal, hogy 
a pneum atikus szállítás során legalábbis részben száradás 
lép fel, ahogy a 2. ábra  mutatja. Ilyen esetben azonban a 
kopás m értéke a pneum atikus szállítócsőben szintén je len 
tős lehet [2-6]. Ekkor energiát takaríthatunk m eg fluid
ágyas szárításnál, és több energiát használunk a pneum ati
kus szállításnál. Ezt azonban érdem es részletesen 
elemezni, m ert az összes energiafelhasználásban m egtaka
rítást je lenthet, miközben ugyanarra az eredm ényre jutunk.

Tényleges hővezetés

A tényleges hővezetés megfelelő tulajdonság az „előélet” 
hatásának kimutatására. A tényleges hővezetés ismeretére 
szükség van a hőátvitel-elemzésnél, akár a fluidágyas szá
rítónál vagy a hűtési idő számításánál a szárító után kap
csolt silóban. Axiális rendszerben m értük a tényleges hőve
zetést különböző anyagokra. A tényleges hővezetést úgy 
számoltuk, hogy mértük a hőm érsékletesést az ágy ismert 
m agasságában és a melegedés mértékét az ágyon keresztül. 
A 3. ábrán 0,5 mm-es acél göm bök tényleges hővezetése a 
tömörítő nyomás függvényében látható [7]. Nyilvánvalóan, 
ahogy a tömörítő nyomás növekszik, a hővezetés is javul.

Pipe Length

2. ábra. Száradás pneumatikus szállítás során 
(Ordináta: nedvességtartalom; abszcissza: csőhossz; ábrán 

belüli felirat: pneumatikus szállítás vakkarimás T-cső)

3. ábra. Tényleges hővezetés, mint a nyomóterhelés 
és az előkonszolidáció függvénye 

(Ordináta: hővezetőképesség; abszcissza: nyomóterhelés; ábrán 
belüli feliratok felülről lefelé: acélgömbök, növekvő 

nyomóterhelés, csökkenő nyomóterhelés)

A hővezetés-növekedés azért lép fel, m ert az ágy átrende
ződésével csökken a részecskék közötti üres tér, ami növe
li az érintkezések számát. További nyom óterhelést alkal
m azva a tényleges hővezetés növekszik  az érintkezési 
pontokon fellépő deform áció következtében, ami növeli az 
érintkezési felületet. Elérve egy bizonyos nyomóterhelést, a 
terhelést csökkentettük és a m ért hővezetés hiszterézist m u
tat, különböző hővezetési értékeket kaptunk ugyanannál a 
nyom óterhelésnél. Ez valószínű az érintkezési pontokon 
kialakuló plasztikus deform ációnak köszönhető. Továbbá a 
nyom óterhelés csökkentésénél adódó hővezetés értéke 
függ a nyom óterhelés maximális értékétől. A 3. ábra két 
ilyen kísérletet mutat, három  tényleges hővezetési értéket 
m értünk ugyanannál a nyomóterhelésnél. Ez egyértelm űen 
m utatja az előkonszolidáció  és a részecskeágy „előéle
tének” hatását.

Ömleszthetőség és összetapadás

Sok tényező van hatással az öm leszthetőségre, közülük né
hány: részecskem éret, m éreteloszlás, részecskealak, kém i
ai folyam atok, nedvességtartalom  és páratartalom . Ezek a
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4. ábra. Nyírófeszültség tüskés-malmi vagy sugármalmi őrlés
után, különböző feltételek mellett 

(Ordináta: nyírófeszültség; ábrán belüli feliratok: felül: tervezés
ipari malom, balról az első oszlopban: nyersanyag; középső 

oszlopban: tüskés malom, jobb oldali oszlopban felülről lefelé: 
maximum, átlag, minimum, sugármalom, 30 mérés)

tényezők változnak a gyártósoron és sok műveleti egység 
befolyásolja azokat. Azonban az esetek többségében a m ű
veleti egységek tervezésekor nem vesszük figyelem be a 
kialakuló ömleszthetőséget. Például méretcsökkentő rend
szer esetében rendszerint a term ék m érettartom ánya m eg
határozott, ezzel az öm leszthetőségi problém ák m egoldot
tak. R osszul öm leszthető anyagok kezelési m egoldásai 
drágábbak és kevésbé m egbízhatóak lehetnek. A z ömleszt- 
hetőségre is alapozó tervezés sok későbbi kellem etlenséget 
takaríthat meg. Ilyen tervezés látható a 4. ábrán. A Jenike- 
féle nyírócellával végzett, különböző üzem eltetési feltéte
lek m elletti m éretcsökkentő rendszerek nyírófeszültségeit 
tünteti fel az ábra. Ha a nyírófeszültség nagyobb, az öm- 
leszthetőség is kisebb. N yilvánvalóan a részecskem éret 
csökkenésével a nyirófeszültség növekedni fog, viszonyít
va a nyersanyagra vonatkozó értékhez. A m éretcsökken
téshez tartozó nyírófeszültségek eltérőek a tüskés-malmos 
és a különböző (kb. 30) üzem eltetési feltétellel működő su
gárm alm i őrlések esetén. M inden esetben az őrölt anyag 
m érete a m egkívánt tartom ányban volt. N yilvánvaló, hogy 
a kialakuló öm leszthetőség sugármalmi őrlésnél nagyobb, 
m int tüskés-m alm i őrlésnél. Továbbá a sugárm alom  üze
m eltetési feltételei je lentősen, m integy 25% -ban m egvál
toztathatják a nyírófeszültséget, és ennek következtében az 
öm leszthetőséget.

A z összetapadás valójában olyan jelenség, am elyben 
az öm leszthetőség csökken az idő függvényében. M ind
azok a param éterek, am elyek befolyásolják az öm leszthe
tőséget, hatással vannak a tapadás kialakulására is. A zon
ban, ahogy  az anyag tapad, a kö tőerők  je len tő sen  
m egnőnek. Például a folyadékhidak szilárd hidakká vál
toznak a tapadás során. A z 5. ábra  az anyag tapadás ten
denciáját m utatja a Jenike-féle [8] nyírócellában végzett 
nyírófeszültség m érés alapján. A m inták előkészítésének 
feltételei azonosak voltak, és előre m eghatározott ideig 
ugyanazon terhelés alatt álltak. A nyírás utáni rögök és 
agglom erátum ok fényképei szintén láthatók az ábrán. Két 
hónap után a tapadás-szilárdság m egduplázódott. A zon
ban látszik, hogy a nyírófeszültség  ezután a két hónap 
után szinte stabilizálódott.

Ilyen esetekben szokásos gyakorlat tapadás elleni ada-

0.00 -j--------.--------1--------■--------1--------'------- 1--------<------- 1--------■--------1--------'------- r
0 10 20 30 40 50 60

Time [Days]

5. ábra. A tapadás tendencia és a rögök szilárdságnövekedése 
két hónapos normál nyomás melletti tárolás alatt 

(Ordináta: nyírófeszültség; abszcissza: időtartam [napok]; 
ábrán belüli feliratok: felül a nyírás előtti, alul a tesztelési 

nyírófeszültség)

6. ábra. Különböző paraméterek mellett előállított ugyanazon 
anyag tapadási tendenciájának összehasonlítása 

(Ordináta: tesztelési nyírófeszültség; abszcissza: tárolási idő, 
napok)

lékot tenni a term ékhez, vagy őrölni az anyagot használat 
előtt. Azonban néhány módosítás a gyártási param éterek
ben és a részecskék tulajdonságaiban je len tős változást 
idézhet elő a tapadási tendenciában, am int az a 6. ábrán 
látható. U gyanazon anyag tapadási tendenciája je lentős 
m értékben csökkenthető olyannyira, hogy kereskedelm i 
szem pontból az el is fogadható. Ezen anyag tapadási okai
nak gondos ellenőrzése jelentős hatást m utatott az átlagos 
részecskem éretre és a m éreteloszlásra. Ú gy tűnik, hogy 
am int a részecskék nagyobbak 75 m ikronnál és a m éretel
oszlás (szórás) szűkebb, a tapadási tendencia szinte észre 
sem vehető.
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ÖSSZEFOGLALÁS

Haim Kalman: Részecsketechnológia a vegyiparban
A közlemény néhány gyakorlati példát mutat be arra, hogy más 
anyag állapotával ellentétben nem elegendő az ömlesztett anyag 
állapotának ismerete ahhoz, hogy meghatározzuk annak tulaj
donságait és viselkedését. Az ömlesztett anyag „előélete” dráma
ian befolyásolja a tulajdonságokat és azok viselkedését. Figye
lembe véve a gyártósor különböző műveleti egységei közötti 
kölcsönhatást, a termék nagyobb megbízhatósággal és hatékony

sággal állítható elő. Figyelembe kell venni, hogy az optimális 
gyártósor nem szükségszerűen tevődik össze egyedileg optimali
zált eszközökből. Nem kétséges, hogy „együttes mérnöki szem
lélet” (concurrent engineering) alkalmazása szükséges a vegy
iparban is, hasonló módon, mint az elektronikai iparokban tizenöt 
évvel ezelőtt.

[Magy. Kém. Lapja, 58, 214 (2003)]

SUM M ARY

H. Kalman: Particle Technology in the Chemical Industry
The article shows a few practical examples that unlike other 
states of materials, it is not sufficient to know the state of a bulk 
material in order to determine its properties and behavior. This 
„history” of a bulk material is affecting dramatically the proper
ties and its behavior. By taking into account the mutual effect 
between different operating units along a production line, the 
product could be manufactured with higher reliability and effi
ciency. It should be kept in mind that an optimum manufacturing 
line is not necessarily combined of individually optimized 
devices. No doubt, a „concurrent engineering” should be imple
mented in the chemical industries, at a similar way it was applied 
to the electronic industries more than fifteen years ago.

A külgazdaság és benne a vegyipar 2002. évi értékelése

Az alábbi táblázat mutatja a magyar külgazdaság 2002. évi teljesítményét.

Megnevezés Érték, milliárd EUR Változás az
elózó' évhez képest

Export 36,5
Import 39,9
Külkereskedelmi

mérleghiány 3,4

Éves szinten a magyar kivitel jobban nőtt, 
mint a behozatal, és ez 100 millió EUR 
egyensúlyjavulást eredményezett.

A külgazdasági stratégia fő célja -  az 
export dinamika importot meghaladó növe
lése -  látszólag teljesült, azonban több ag
gasztó jel látszik a magyar gazdaságban. 
Két évvel ezelőtt exportunk növekedési di
namikája még 30%-os volt, egy éve már 
„csak” 11,3%-os. Jól látszik tehát, hogy a 
romló külpiaci feltételek és a magyar gaz
daság versenyképességének csökkenése 
miatt az exportnövekmény egyre mérséklő
dik. 2002. év IV. negyedéve ilyen szem
pontból az elmúlt 6 év leggyengébb gazda
sági teljesítményét mutatta, hiszen az 
export stagnált, az import nőtt, a lakossági 
fogyasztás bővült, és a központi költségve
tés hiánya a tervezett GDP 4,5%-át jóval 
meghaladta, miközben a beruházások érté
ke csökkent.

2002-ben a külkereskedelmi egyenérték 
index forintban számolva 5%-kal csökkent 
a forint felértékelődése miatt.

A vegyipar 2002-ben 3,5 milliárd EUR, 
azaz 850 milliárd Ft értékű exportot produ
kált, ami 10,4%-kal haladja meg az előző 
évi mutatót (a forint 8%-kal erősödött ez
alatt). A vegyi anyagok behozatala 5,4 mil
liárd EUR-t tett ki, amely 1 300 milliárd Ft-

+ 7,4%
+ 6,4%

- 2,8%

nak felelt meg, és az előző évhez képest 
12,8%-os növekedést mutat. A vegyipar 
külkereskedelmi egyenlege tehát 1,9 milli
árd EUR-val, az előző évhez képest 
23,7%-kal rontotta a külkereskedelmi mér
legünket. Ennek fő oka az alapanyagok árá
nak nagyobb mértékű emelkedése, melyet a 
feldolgozott termékek árának emelése nem 
tudott kompenzálni.

A vegyipari külkereskedelmi forgalom
ban a közös piaci országok több mint 
60%-ban, a CEFTA-országok 15%-ban ré
szesednek. A magyar vegyipari termékek 
legnagyobb felvevő piaca Németország 
15%, Ausztria 11%, Lengyelország 8% és 
Olaszország 7% részesedéssel. Magyaror
szágra sorrendben Németország 25%-os, 
Ausztria 9%-os, Olaszország 8%-os, Fran
ciaország 8,7%-os piaci részesedéssel ad el.

A vegyiparhoz tartozó ágazatok közül 
kiemelendő a műanyagtermékek exportjá
nak több mint 10%-os növekedése; a kőolaj- 
termékek kivitele csak 4,4%-kal, a vegyi 
anyagoké pedig csak 2,2%-kal bővült.

2003-ban az elhúzódó dekonjunktúra 
hatásai miatt, az EU-csatlakozásra készülve 
az egész magyar gazdaság embert próbáló 
feladatok előtt áll. A költségvetési hiány 
csökkentése, az infláció féken tartása, a be
ruházások élénkítése, a külföldi tőke hazai

befektetésének növelésének egyidejű keze
lése, mindemellett a külkereskedelmi hiány 
csökkentése és a forint értékének megőrzé
se oly módon képzelhető el, mint amikor a 
fakír úgy megy át a parázson, hogy közben 
nem égeti meg a lábát.

A szerző a Magyar Külgazdasági Szö
vetség elnökeként részt vesz a Külgazdasá
gi Tanács ülésein. Javaslatainkkal igyek
szünk a kormány külgazdaságra ható 
intézkedéseit befolyásolni a fenti célok 
megvalósíthatósága érdekében. A Szövet
ség elsősorban a magyar tulajdonú, illetve 
irányítású nagy-, közép- és kisvállalkozá
sok érdekeit képviseli, melyeknek lobbiere
je elmarad a multinacionális cégekétől.

Az EU-csatlakozásig még számos EU- 
előírást kell megismernünk, alkalmaznunk, 
illetve hatásaira felkészülnünk. Néhány 
példát említve:

-  kereskedelmi forgalmunk 80%-a EU- 
n belüli lesz eltérő áfatartalommal (tehát 
már nem nevezhető külkereskedelemnek),

-  megismerendő a leendő harmadik or
szágokkal szemben alkalmazandó vám,

-  változik a hatósági engedélyezés (mű
ködési feltételek, termékdíjak stb.),

-  más lesz a statisztikai áruforgalmi 
nyilvántartás (Eustat),

-  át kell vennünk az uniós piacvédelem 
és a dömpingeljárások szabályait,

-  számos környezetvédelmi előírás vál
tozni fog,

-  a szabad tőkemozgás ma még belátha
tatlan hatásokkal jár a magyar vállalkozá
sok hitelezési és befektetési lehetőségeivel 
kapcsolatban,

-  a piaci verseny erősödni fog, ennek 
lesznek vesztesei is, elsősorban a közép- és 
kisvállalkozások.

Patak Péter
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A biológiai kiralitás

PÁLYI GYULA* 
M ICSKEI KÁROLY** 

BENCZE LAJOS*** 
ZUCCHI CLAUDIA*

A kiralitás

A kiralitás m int geom etriai fogalom, valam ely objektum 
azon sajátsága, hogy tükörképével nem  hozható fedésbe 
[1]. E sajátságot a XIX. század elején Pasteur kezdte ta
nulm ányozni és disszim m etriának nevezte [2], mely elne
vezés ú jabban [3] tért nyer. Tágabb, m atem atikai/függ- 
vénytan i érte lem ben  a k iralitást m in t bizonyos 
transzform ációkkal szem beni viselkedést értelm ezik [4].

Biológiai alaktan (morfológia)

A z em beri gondolkodás korán felismerte azt a körülményt, 
hogy számos élőlény külső alakja és belső szerveződése 
királis. Erre vonatkozó első írásos adatunk Galenus m űvei
ből származik. N éhány érdekes példát az 1. táblázatban

1. táblázat
Példák királis jelenségekre élőlényekben

Élőlény Királis jelenség

Baktérium
Heliobacter pliori Spirális alak

Növények 
Chara (genus) (a) Levelek spirális elhelyezkedése 

(phyllotaxis)
(b) Gyrogonitok spirális alakja

Futóbab, szulák 
(keserűfu)

Szár menetes tekeredése

Komló Szár menetes tekeredése
Mustár Levelek spirális elhelyezkedése
Ciklámen,
orchideák

Virágszirmok spirális (helikus) 
elhelyezkedése

Állatok
Gerincesek Belső szervek aszimmetrikus 

elhelyezkedése
Csigák, kagylók Mész-tok („ház") spirális, ill. 

aszimmetrikus alakja
Madarak Szárnyak tükörképi alakja
Főemlősök (a) Kéz/láb tükörképi alakja

(b) Agy-féltekék aszimmetrikus 
morfológiája és funkciója

(c) Szív elhelyezkedése

* Dipartimento di Chimica, Universitá di Modena e Reggio Emília, Italia 
** Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, Debreceni Egyetem, Debrecen 

*** Müller Laboratórium, Szerves Kémia Tanszék, Veszprémi Egyetem, Veszp
rém

mkl

m utatunk be [5,6]. A  táblázatban összefoglalt jelenségek a 
következő csoportokba sorolhatók:

(a) az élőlény szervei között párosával tükörképi for
m ák (enantiom orfok) fordulnak elő;

(b) az élőlény szervei aszim m etrikus elhelyezkedésűek 
és ezáltal m aga az élő szervezet is királissá válik (1. ábra)
[7];

A (anterior), P (posterior), V (ventral), D (dorsal), R (rectus),
S (sinister)

(c) az élőlény külső alakja királis, m aga az élőlény kép
visel egy „enantiom orfot” (kevésbé érdekes eset a burgo
nya gumója, figyelem re m éltó a csigák „háza” vagy egyes 
futónövények tekeredési iránya) (2. ábra) [8].

BEUEROPHONTIDA

2. ábra. Csigák bal-és jobbmenetes csavarodásának evolúciója 
[12b]

A (b) és (c) alatti esetek azért roppant érdekesek, mert 
első látásra semmiféle racionális m agyarázat nem adható 
arra, hogy miért az egyik és nem  a m ásik enantiom orf „va
lósult m eg” a fejlődés során? Ezek a jelenségek még külö
nösebbek lesznek azáltal, hogy gyakran rendkívül szelek
tíven ny ilvánulnak  m eg, így például az éticsiga 
„enantioszelektiv itása” 20000:1 [5c, 9], m íg az em beri 
szív „balos” elhelyezkedése 10000:1 [10]. A képet bonyo
lítja, hogy ez nem  minden esetben van így, például a „bal
kezes” em berek aránya 5-15%  (országonként eléggé
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különböző) [11], míg egyes csigafajtáknál a két „enantio
m o rf’ forma közel 1:1 arányban jelenik  meg.

A paleontológia eléggé messze tudja követni a m últba a 
királis morfológiájú élőlények kialakulását: m integy 560 
M a (106 év)-vel ezelőttről, m ár m egbízható ilyen leletek
kel rendelkezünk [12]. A  paleontológia egy m ásik érdekes 
hozzájárulása a királis morfológia kialakulásának kérdésé
hez annak felismerése, hogy az enantiom orf egyedek (m in
den ism ert esetben) akirális, szimmetrikusabb élőlények
ből alakultak ki, tehát a fejlődés (evolúció) általában az 
akirálisból a királis felé tart (5. ábra) [13], ami ugyancsak 
m agyarázatot igénylő jelenség. Az utóbbiakkal figyelmet 
érdemlő párhuzam ot mutat a királis élőlények egyedi fej
lődése, itt ugyancsak az akirálisból a királis felé tartó átala
kulás figyelhető m eg [14]. Figyelem re méltó, hogy ez az 
átalakulás általában m ár az egyedfejlődés igen korai sza
kaszában (a megterm ékenyülés után néhány órával) felis
m erhető [15]. Rendkívül érdekes, hogy az akirális-királis 
fejlődés (evolúció) általában „irreverzibilis” abban az érte
lemben, hogy királis szervezetek akirálissá való átalakulá
sára nem  ism eretes jó l dokum entált példa [16]. A biológi
ai evolúció reverzibilis, ill. irreverzibilis voltáról v iták 
folynak, de a tudom ány mai állása mellett inkább a meg 
nem  fordítható jelleg  az elfogadott [17].

3. ábra. Keseríífu és bab szárának (ellentétes helicitású) 
tekeredése [8]

Az egyedi fejlődés és a paleontológia adatai arra enged
nek következtetni, hogy a királis m orfológia az élővilág 
fejlődésének m ár nagyon korai szakaszában m egjelent. 
Ez utóbbi m egfontolás pedig, megerősítve az „irreverzibi- 
litás” m egfigyelésével, igen nyomós érvnek látszik am el
lett, hogy az alaktani kiralitás az élő szervezeteknek elő
nyöket biztosít. Egyes ku ta tókat ez arra indít, hogy a 
kiralitást, m int az élet egyik fontos princípium át vegyék 
számításba. A kiralitásból származó „evolúciós” előnyök -  
m akroszkopikus szinten -  nem m indig egyszerűen felis
m erhetők. Igaz ugyan, hogy a szív aszim m etrikus elhe

lyezkedése jó l értelm ezhető a szívm űködés során fennálló 
spirális mozgással [18], viszont a jobb -, ill. bal-preferencia 
m ár csak véletlenszerű okokra vezethető vissza, annál is 
inkább, m ert a szivüket jobb  oldalon (dextrocardia), illetve 
m inden belső szervüket a szokásossal ellenkező oldalon 
viselő em lősök (situs inversus) teljesen egészségesek, a 
„királis inverzió” gyakran csak haláluk után, boncoláskor 
derül ki [19]. A nagylép tékű  (m akroszkopikus) királis 
megjelenés értelm ezésében a biológia az utóbbi évtizedek
ben hatalm as fejlődést ért el, bár e fejlődés alapja egy év
százados, alapvető fontosságú felismerés. Louis Pasteur  az 
1800-as évek első felében borkősav-sók kristályainak sza
bályszerűségeit vizsgálta és felfedezte, hogy e kristályok 
enantiom orf geom etriát m utatnak. Pasteur  ekkor rám uta
tott, hogy ez a jelenség csak úgy értelm ezhető, ha a kris
tályt alkotó m olekulák is királis szerkezetűek [20]. (Nem 
m ehetünk el szó nélkül a gondolat nagysága m ellett, am ely 
olyan korban született, am ikor a kém ia m olekula-fogalm a 
m ég nem volt egészen kiforrott és évtizedekkel m egelőzte 
van ’tH o f f  felism erését (1874) a szénatom  tetraéderes geo
m etriájára vonatkozóan. A  királis m orfológia jelenségeit a 
m ai m olekuláris biológia, több-kevesebb sikerrel, az élő 
szervezetben jelenlévő királis m akrom olekulák hatásával 
m agyarázza. A  dolgozat következő részében e m olekulák
ról szólunk bővebben.)

Biomolekulák kiralitása

A m oleku lák kira litása  szárm azhat kon figuráció jukbó l 
vagy konformációjukból. M íg az előbbi esetben a viszony
lag nagym értékű stabilitás abból származik, hogy a konfi
guráció m egváltoztatásához nagy aktiválási energia (leg
gyakrabban kém iai kötés felszakadása) szükséges, addig a 
konform áció  m egváltozta tásának  energ iaskálá ja  igen 
széles, kezdve alig néhány kJ/m ol értékektől (pl. alkánok 
rotációja), egészen több száz kJ/m ol értékekig (pl. a hexa- 
helicén inverziója) [21]. A konfigurációváltozás törvény- 
szerűségeit, m ivel általában szokványos kém iai reakcióról 
van szó, jó l ism erjük, a konform ációváltozások szabály- 
szerűségei sokkal kevésbé ism ertek. Ez utóbbiak az alig 30 
éve született „szupram olekuláris kém ia” [22] egyik érde
kes és dinam ikusan fejlődő területét képviselik. A biológi
ai kém iában a kiralitás m indkét válfaja rendkívül fontos.

A konfigurációs kiralitás b iológiai rendszerekben az 
sp3 szénatom ok konfigurációjából ered. A konfigurációs 
b iológiai kiralitás egyik legérdekesebb vonása, hogy az 
életjelenségekkel legszorosabb kapcsolatban lévő m oleku
lák nagy része királis (pl. am inosavak, szénhidrátok, ter- 
pén-szárm azékok) és e kiralitás (a) egyrészt az egész élő
v ilágban m olekulafa jtánként azonos irányíto ttságú (ún. 
biológiai hom okiralitás [23]), m ásrészt ez annak ellenére 
van így, hogy (b) az élő szervezetek képesek (kitűnő enan- 
tioszelektivitással!) az ellentett izom erek előállítására is -  
általában védekezési céllal [24]. A z élő szervezetekben 
előforduló m olekulák „abiotikus” enantiom erjei ugyanis 
gyakran mérgező hatást fejtenek ki.

Az előzőekben m ondottak roppant fontos vegyipari kö
vetkezm ényekkel járnak. 2-3 évtizede egyre fokozódó tör
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vénykezési nyomás nehezedik a finomvegyszer- (elsősor
ban a gyógyszer-) iparra, hogy királis term ékeikben csak 
az egyik enantiom er legyen jelen [25]. Tudvalevő azon
ban, hogy je len leg i ism ereteink szerin t tiszta  enan- 
tiom erek, akirális kiindulási anyagból, csak tiszta enan
tiom er „adalék” jelenlétében állíthatók elő [26]. Az e célra 
használt „adalékok” általában élő szervezetekből szárm az
nak és m eglehetősen drágák [27]. E körülm ények az el
m últ 2-3 évtizedben az enantioszelektív kém iai szintézisek 
rendkívül dinam ikus fejlődését idézték elő. Ennek eredm é
nyeit és fontosságát a 2001. évi kémiai N obel-díjjal is elis
m erték [28]. N em  túlzás az, hogy új iparág született: a 
„kirotechnológia” [29]. A biológiai kiralitás jelensége, e 
gyakorlati szem pontok mellett, nem kevésbé fontos elvi 
kérdéseket is felvet. E kérdések egyike a (biológiai) kira
litás szerepe az élet eredetében, illetve az ezzel kapcsola
tos spekulációkban. E problém ával a közelmúltban a M a
gyar K ém ikusok Lapjában [30] és másutt [31 ] részletesen 
foglalkoztunk. A m ásik elméleti kérdés a kémiai reaktivi- 
tás/stabilitás elvi alapjait is érinti, és kapcsolatban van a bi
ológiai kiralitás eredetének problémájával, m elyet a jelen  
dolgozat következő részében tárgyalunk.

A biológiai kiralitás eredete

Elöljáróban megjegyezzük: e pont cím e szigorúan véve az 
lenne, hogy „feltevések a biológiai kiralitás eredetére vo
natkozóan” . E feltevéseket -  Keszthelyi [32] nyom án -  két 
csoportba oszthatjuk: (a) „de term in isztikus” elm életek  
(m elyek szerint a földi élet mai biológiai kiralitása úgy ala
kult ki, hogy másm ilyen -  ellentett -  nem is lehetett) és (b) 
„véletlenszerű” esem ényt feltételező okfejtések, m elyek 
szerint a jelenlegi földi életben észlelhető uralkodó enan- 
tiom erfajták dom inanciája valam ely véletlenszerű körül
m ény hatására alakult ki. A téma jelentőségét, de egyben 
m egoldatlanságát je lzi a számos idevágó összefoglaló dol
gozat is [32-36].

N incs közvetlen tudom ásunk arról, hogy a földi élet
3-3,5 Ga (109 év)-es történetében [31,37] m ióta játszanak 
szerepet királis vegyületek. Fosszilis szerves anyagokban 
az eredeti kiralitást m egőrző vegyületek ritkák, a szterán- 
vázas vegyületeknél a királis információ 520 M a-t [38a], 
kősóba [38b] vagy borostyánba [39] zárt fosszíliáknál 
50-130 M a-t, (pl. DNS darabok), m íg egyéb vegyületeknél 
legfeljebb 100-200 ka-t (103 év) [40] „él tú l”. Ezek az idő
tartam ok -  bár az emberi élet „skálájához” képest hosszú
ak -  az élet eredetének múltbéli távolságához képest igen
csak rövidek. A pa laeokira litá s  [41] m ásik, im m ár 
áttételesebb forrása az élőlények királis morfológiája. En
nek segítségével m integy ~560 M a-t tudunk visszatekinte
ni a m últba [12], m int erre az előzőekben utaltunk. Ezen 
határon (a földi élet történetének ~14-16% -a!) túlm enően 
m ár csak többszörösen áttételes bizonyítékaink vannak ar
ra, hogy a biológiai enantioszelektivitás kialakulása m agá
nak az életnek egyik szükséges k ísérőjelensége, sőt netán 
feltétele is. E m egfontolások a következők:

(a) a mai földi élővilág teljes egészében ugyanazon irá
nyú enantioszelektivitás jelentkezik [32-36], ami arra utal,

mkl

hogy a mai élővilág feltételezett közös őse (LUCA =  Last 
U niversal C om m on A ncestor [42]) óta azonos irányú 
enantioszelekció működik. (M egjegyzendő, hogy ez a je 
lenség egyben a mai élővilág közös eredetének egyik leg
nyom ósabb bizonyítéka is);

(b) a biológiai reakciók egyik jellem zője a rendkívül 
nagyfokú szelektivitás. E szelektivitás nyilvánvalóan mű- 
ködőképesebb királis „környezetben” [43], m int racemá- 
tokkal;

(c) a biológiai rendszerek legfontosabb „alkatrészei” li
neáris m akrom olekulák (polikondenzátum ok); polim erizá- 
ciónál pedig az enantioszelekció fokozottabban érvényesül 
[44]. (Az élet eredetére vonatkozó spekulációk egyik „sa
rokköve” pedig éppen a biológiai m akrom olekulák (RNA, 
DNA, proteinek) „prebiotikus” felépülése, kiválasztódása, 
illetve katalitikus m űködése [17,45]).

Az előzőeket összefoglalva: bár közvetlen bizonyítéka
ink csak a földi élet történetének újabb szakaszára vonat
koznak, áttételes bizonyítékok alapján joggal úgy vélhető, 
hogy a biológiai kiralitás jelensége m ár a földi élet igen ko
rai szakaszában fellépett, sőt gyanítható, hogy már az úgy
nevezett „prebiotikus” időszakban is létezett. Ez az okfej
tés, bár logikusnak tűnik, egy igen fontos elvi problém át 
vet fel: abszolút enantioszelektív szintézis (azaz: akirális 
kiindulási anyagok királis, enantiom er-tiszta „adalék” nél
kül végzett reakció, m ely enantiom ert eredm ényez(ne) 
több-kevesebb feleslegben) nem  lehetséges. Ennek oka az, 
hogy ugyanazon anyag enantiom eijeinek energiatartalm a, 
a ma lehetséges m érések határain belül pontosan m egegye
ző. Tehát akirális kiindulási anyagokkal végezve a reakci
ót, egyik enantiom er képződése sem előnyösebb a m ásik
nál (nem  „preferált”), vagyis a két izom ernek pontosan 1:1 
arányú elegye képződik -  a racemát.

M int hangsúlyoztuk, ezt a m egállapítást m éréseink mai 
érzékenységére, illetve pontosságára alapozzuk. Az elmé
leti fizikának a XX. század m ásodik felében elért eredm é
nyei alapján azonban ez a kép változóban van. A  nem régi
ben felfedezett gyenge m agerők (w eak nuclear forces) 
ugyanis királisak [46]. Elméleti szám ítások azt mutatják, 
hogy ezen atommagbéli kiralitás következtében a királis 
vegyületek enantiom erjeinek energiatartalm a -  bár igen 
kis m értékben -  de különbözik. A különbség 10"13-1 0 '17 
Jm oT1 nagyságrendű [57]. (Érdekes módon, e számítások 
szerint valam ely királis m olekula egyik enantiom erjével 
ugyanazon m olekula antianyagból készült antipódja lenne 
energetikailag pontosan egyenlő. Ennek kísérleti ellenőr
zése viszont abba a „technikai” akadályba ütközik, hogy 
még a legegyszerűbb királis m olekuláknál sem ismeretes 
ezek antianyagból való „m egfelelője”). Ilyen különbség 
m érése jelenleg nem  lehetséges, de releváns kísérleti m eg
figyelések m ár vannak:

(a) kiroptikai m ódszerekkel kim utatták, hogy a Bi, Pb, 
TI és Cs atom m agja valóban „királis kölcsönhatásba” lép a 
polarizált fénnyel [48];

(b) a közelm últban Keszthelyi Lajos (SZBK, Szeged) 
m unkacsoportja olyan m egfigyelést tett, am ely kapcsolat
ba hozható a gyenge m agerők királis fém kom plexek kris
tályosításakor fellépő aszim m etrikus hatásával [49]. (A
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kristályosítás tu lajdonképpen három dim enziós „szupra- 
m olekuláris” polim erizációnak tekinthető. Polim erizáció- 
nál -  m int em lítettük -  az enantioszelektív indukció foko
zottabb m értékű [44]. A  Keszthelyi-csoport eredm ényének 
nagyszerűsége éppen ezen összefüggés felismerésében rej
lik!),

(c) elv ileg  lehetséges vo lna az em lített k ism értékű 
enantiom er felesleg autokatalitikus „felerősítése” (ampli- 
fikáció) [50,51]. Valóban, a ma ism ert egyetlen (kielégítő 
alapossággal je llem ze tt) királis autokatalitikus reakció  
[52], m ár igen kis m ennyiségek esetén a „felesleg” és az 
aligha kizárható kis m ennyiségű (királis) szennyeződés 
m egkülönböztetése hatalm as kísérleti nehézségekbe ütkö
zik, m in t erre egy a je len  dolgozat m egírásának idején 
m egjelent, igen alapos tanulm ány [53] is rámutatott.

M ás nézetek szerint, a kezdeti (majd autokatalitikusan 
feldúsított) „kis enantiom er felesleg” származhat esetleg 
racemát képződésre vezető kémiai reakciók statisztikus in
gadozásából is [54]. E k é t megközelítés tipikus példája a 
Keszthelyi-féle osztályozásnak: az előbbi feltevés „determi
nisztikus”, az utóbbi pedig nyilvánvalóan „véletlenszerű” .

A  determinisztikus megközelítés további érdekes példái:
(a) a  Föld forgásának és m ágneses m om entum ának 

kom binációja [55];
(b) enantioszelektív adszorpció folyadék-gáz [56], szi

lárd (ásvány)-folyadék [57, 58c] fázishatáron;
(c) a földi napsugárzás (kis) cirkulárisán  po lározott 

fény kom ponense napkeltekor, illetve napnyugtakor [58];
(d) világűri cirkulárisán polározott sugárzás hatása föl

di szerves anyagokra [59], illetve „kozm okém iai” folya
matokra, m elyek enantiom er felesleget tartalmazó term é
kei m ikro- és m akrom eteoritok  révén  ju to ttak  vo lna a 
Földre [60].

A „véletlenszerű” eredet elm életeinek néhány további 
példája:

(a) a korai „racém ” élet, melyből a fiatal Föld valam ely 
véletlenszerű folyam atában csak az egyik form a m aradt 
fent [61], vagy ugyanez a feltevés kom binálva az akirális 
táplálékforrásokért való versengéssel [51];

(b) ásványok királis kristályainak aszim m etrikus in 
dukciója, m elyben véletlenszerűen csak az egyik enan- 
tiom orf vett részt [58c] (megjegyzendő, hogy e könnyen 
m odellezhető feltevés kísérleti ellenőrzése, az egyetlen 
Som-féle reakció kivételével [62] sikertelen m aradt [35b]).

A  je len  dolgozat szerzői a „determ inisztikus” m egoldá
sokkal rokonszenveznek. Ezek közül -  a tudom ány m ai ál
lása m ellett -  a gyenge m agerők hatásán alapuló elméletek 
vannak legközelebb a kísérleti bizonyításhoz. M eg kíván
ju k  jegyezni, hogy am íg végleges, több oldalról ellenőrzött 
bizonyíték nem  áll rendelkezésre e „legközelebb” távolsá
ga a „vég legesé tő l igen jelentős lehet.

Királis molekuláris készülékek

Az em beri tevékenység során kialakított m inden gépezet 
közös feladata az, hogy diffúz jellegű erőhatást egy (vagy 
néhány) előre m egtervezett irányba, az időben előrehalad
va tereljen. Ha ezt a m eghatározást jobban  szem ügyre

vesszük, m eg kell állapítanunk, hogy m inden gépezet szer
kezete és m űködése, lényegéből fakadóan királis.

A je len  tanulm ány szerzői ezt az összefüggést használ
ták fel a biológiai kiralitás egyes problém áinak, különösen 
a királis inform áció m olekulán belül, királis konform ációk 
kialakulása segítségével történő terjedésének [63,64] m o
dellezésére. Törekvéseink egyik sokat ígérő eredm énye a 
királis konform ációk aszim m etrikus rotációs energiagátak 
révén történő önkiválasztódása és a m echanikus óraművek 
m űködése közötti összefüggés felism erése és vizsgálata 
[65] (4. ábra).

4. ábra. Egy alkil-kobalt-karbonil molekula összehangolt 
forgási elmozdulásainak hasonlósága mechanikus óraszerkezet 

főbb alkatrészeihez ([66] alapján)

E tanulm ányok során később kim utattuk, hogy a királis 
konform ációk szelekcióját (a) inter- és intram olekuláris 
hidrogénkötések [66], (b) autoszolvatációs m olekulán be
lüli kölcsönhatás [67], valam int (c) e kölcsönhatások révén 
létrejövő új szerkezeti elem ek (királis gyűrűk, aszim m etria 
centrum ok) kiralitása [68,69] segíti elő. E szelekció m eg
felelően magas energiagátak esetén kvantitatív [65], m íg 
kevésbé jó l „illeszkedő” szerkezeti elem ek esetén  csak 
részleges [70].

Érdekes, hogy a konform ációk összehangolt (koncer- 
tikus) királis szerveződése akirális m olekulákban is bekö
vetkezik, ha a szerkezeti elem ek (e szem pontból) előnyös 
geom etriájúak, illetve kölcsönhatásra képesek [63c, 68]. 
U gyanakkor a m odellvegyület felépítésekor bevitt több 
királis centrum  nem  szükségszerűen eredm ényez „királi- 
sabb” konform áció(ka)t [66b].

A  királis m olekuláris „gépezetek” önszerveződésének 
m ég számos kérdése nyitott. E m egközelítés elvi rokonsá
ga az élő szervezetek N eum ann-G ánti-féle autom ata (ke- 
moton) elm életével [75] roppant vonzóvá teszi ezt a kuta
tási irányt.

Az óram ű-analógia egyik érdekes összefüggése a kö
vetkező. Biokém iai folyam atok élő szervezetekben általá
ban körfolyam at jellegűek [71b, c]. E folyam atok periódu
sai gondosan  összehangoltak  és az időben egyirányú  
(„királis” ) eredm ényre vezetnek. E periodicitás kutatása a 
m odem  m olekuláris biológiai/biofizikai kutatások egyik 
legidőszerűbb területe [72].
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Epilógus

A je len  kézirat lezárásakor érkezett a hír, hogy a 2002. évi 
kém iai N obel-díjat is biom olekulák (proteinek) területén 
elért eredm ényekért adták ki J.B. Fenn  (R ichm ond, VI, 
USA ), K. Tanaka (Kiotó, Japán) és K. Wüthrich (Zürich) 
részére*.

Köszönetnyilvánítás

A  szerzők  m egköszönik  K eszthe ly i L a jos  (Szeged) és 
M arkó László  (Veszprém) profeszoroknak a je len  tanul
m ány elkészítéséhez adott hasznos tanácsokat.
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ÖSSZEFOGLALÁS

P ály i Gyula -  Micskei Károly -  Bencze Lajos -  Zucchi Claudia: 
A biológiai kiralitás
A dolgozat a biológiai (homo)kiralitás makroszkópos (alaktani) 
és mikroszkópos (molekuláris) megjelenési formáit tárgyalja. 
A szerzők összefoglalják a biológiai kiralitás eredetére, valamint 
egyes gyakorlati kihatásaira (gyógyszeripar) vonatkozó legújabb 
kutatási eredményeket, és behatóan tárgyalják a „molekuláris ké
szülékek” és a biológiai kiralitás kapcsolatát.

[Magy. Kém. Lapja, 58, 218 (2003)]

SUM M ARY

G. Palyi -  K. Micskei -  L. Bencze -  C. Zucchi: Biological Chirality 
The article discusses the macroscopic (morphological) and 
microscopic (molecular) manifestation of biological (homo)chi- 
rality. The authors summarize the results o f recent research 
efforts regarding the origin and practical consequences (pharma
ceutical industry) of biological chirality. A detailed discussion of 
the analogies between „molecular devices” and biological chiral
ity is also given.
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Quo vadis kromatográfia?

ETTRE LÁSZLÓ*

Bismarcknak, a XIX. század nagy ném et kancellárjának tu
lajdonítják azt a mondást, hogy egy jó  diplom ata is csak öt 
évre tud előre jósolni. Hosszabb távra valóban majdnem  
lehetetlen előre tervezni, vagy ami még nehezebb -  jó so l
ni. Érdem es erre két példát említeni.

N ew  York város lakossága a XIX. század utolsó évtize
deiben ugrásszerűen felduzzadt, és ezzel a közlekedés ha
talmas növekedése is együtt járt. A lovak vontatta kocsik 
term észetesen problém át jelentettek az utcák tisztaságával 
kapcsolatban, és a város köztisztasági hivatala egyszerűen 
nem  tudott lépést tartani ezzel. Az újságok állandóan fe
szegették a kérdést, és még olyan cikkek is megjelentek, 
hogy ha ez igy folytatódik, akkor 20 éven belül az utcákon 
a lótrágya a első em eleti ablakokig fog érni. Természetesen 
senki sem láthatta előre a közlekedés lényegének m egvál
tozását: a gépkocsik megjelenését.

A m ásodik példát a saját területünkről em lítem  meg. 
A z ötvenes évek végére a gázkrom atográfia (GC) haszná
lata ugrásszerűen  m egnőtt, és 1961-ben a Chem ical & 
Engineering N ews -  az Amerikai Kémiai Társaság hetilap
ja  -  egyik közlem ényében megjegyezte, hogy a GC a leg
jobb  úton van ahhoz, hogy az analitikai kém ia domináns 
m ódszere legyen [1]. Ez az előrejelzés időben egybeesett a 
m ódszer biokém iai analízisekre való alkalm azásával, hi
szen a hatvanas évek elejének legjelentősebb újdonsága a 
szteroidok és egyéb élettanilag fontos vegyületek GC-vel 
való m eghatározásának a kidolgozása volt. Ennek alapján 
valószínűnek látszott az a jóslat, hogy további néhány év 
elteltével a GC m ódszereket a klinikai laboratóriumokban 
általánosan fogják használni. Ez a jóslat azonban tévedés
nek bizonyult, a biokém ia területén a GC a kutatólaborató
rium ok eszköze maradt. A klinikai vizsgálatoknál egysze
rűbb és gyorsabb m ódszereket használnak, például a 
radioim m uno-assay -  módszereket, am elyek a GC kifej
lesztése idején m ég nem  léteztek.

A m int ez a két példa is mutatja, a je len  helyzeten alapu
ló legkörültekintőbb előrejelzés is lehet téves, többek kö
zött azért, m ert más területeken elért eredm ények alkalm a
zása m egváltoztatja a fejlődési irányokat.

A kromatográfia módszerei 
és általános fejlődési irányai

Az analitikai célból végzett elválasztások esetén a krom a
tográfia gyűjtőnév négy különböző m ódszert foglal egybe: 
a gázkrom atográfiát (GC), az oszloprendszerű folyadék- 
krom atográfiát (ami m a főleg HPLC-t jelent), a rétegkro- 
m atográfiát (TLC), és a kapilláris elektrokrom atográfiát

* Department of Chemical Engineering, Yale University, New Haven, CT. USA

(CEC). Az első három  m ódszer m ára m agas fejlettségi 
fokra jutott, és az egész világon alkalmazzák. Ezek a m ód
szerek, m int standard izált eljárások  kerü ltek  általános 
használatba, ezért további fejlesztésük csak lassan fog át
m enni a gyakorlatba. A kapilláris elektrokrom atográfia 
ugyanakkor viszonylag új, a fejlődés stádiumában van, ma 
még csak kutatólaboratórium okban használják, fejlődése 
gyors. így  a gázkrom atográfia, a HPLC és a TLC esetében 
bizonyos távlati, konkrét jóslatokba lehet bocsátkozni, míg 
a CEC esetében csupán annak további gyors fejlődéséről 
és dinamikus változásairól beszélhetünk.

N égy olyan fejlődési irányt látok, m elyek valamennyi 
krom atográfiás technikára érvényesek [2,3]:

-  az analízisek gyorsítását az oszlop/kapilláris átmérő 
és hossz, valam int az álló fázis szem csem éretének 
csökkentésével érik el;

-  a töm egspektrom éter detektorként való használata ál
talánossá válik;

-  a szám ítógépek felhasználása m aximális lesz, m ind a 
krom atográfiás rendszerek irányításában és optimális 
elválasztási param étereinek m egállapításában, mind 
pedig a detektoijel és az analitikai eredm ények kiér
tékelésében;

-  a sokkom ponensű kom plex m inták  analíz isé t két
vagy többm űszeres módszerből on-line (közvetlenül) 
összekapcsolt analitikai rendszerek segítségével vég
zik.

Ezután az egyes m ódszerekben mutatkozó fejlődési irá
nyokat részletezem.

A gázkromatográfia (GC) várható fejlődése

Az em lített fejlődési irányok különösen nyilvánvalóak a 
gázkrom atográfia területén. A töm egspektrom éter kezdi 
felváltani a korábban használt gázkrom atográfiás detekto
rokat. M a m ár nem  beszélünk gázkromatográffal kom bi
nált töm egspektrom éterről, ha a két készüléket összekap
csolják: a töm egspektrom éter a készülék szerves részévé 
vált [4]. Ezt az állítást m i sem bizonyítja jobban, m int az a 
statisztikai adat, hogy az újonnan eladott gázkromatográ- 
fok 25% -a töm egspektrom étert használ detektorként. Ezt a 
jelenséget term észetesen az egybeépített szám ítógépek is 
jelentősen elősegítették, ideértve a működési param éterek 
számítógépes ellenőrzését, és a töm egspektrom éteres ada
tok kijelzésének fejlődését.

Az adatfeldolgozó rendszerek széles körű elterjedése 
tette lehetővé a legújabb gázkrom atográfiás technika, az 
úgynevezett GCxGC, vagy más néven kétdimenziós gáz
kromatográfia (comprehensive gas chromatography) kifej
lesztését [5-8]. Ennek a m ódszernek a fejlesztése mintegy

mkl2 2 4 2003. 58. ÉVFOLYAM. 6. SZÁM



tíz éve kezdődött el, és ma a műszerfejlesztés élvonalát je 
lenti. Két gázkrom atográfiás oszlopot alkalm aznak, az 
egyik oszlop általában nem poláris álló fázissal, a másik 
oszlop pedig szelektíven poláris álló fázissal rendelkezik. 
A z első oszlopban elváló csúcsokat (am elyek általában 
m ég több kom ponenst tartalm aznak) egy interface, azaz 
kapcsoló, csatlakozó elem tárolja, illetve automatikusan be
táplálja a m ásodik oszlopba, am ely a betáplált másodlagos 
m inta összetevőit tovább választja el. A második oszlopban 
történő elválasztás természetesen nagyon gyors, mivel egy- 
egy elsődleges csúcs komponensei elválasztásának m ég a 
következő csúcs betáplálása előtt végbe kell mennie. Eze
ket a rendszereket általában igen komplex minták analízisé
re használják, hiszen egyetlen oszlop sem képes belátható 
időn belül valam ennyi kom ponens szétválasztására. 
Az elválasztások eredm ényét egy három dim enziós kro- 
m atogram  adja meg. Az x tengely adatai felelnek meg az el
ső oszlopon, az y tengely adatai pedig a második oszlopon 
történő elválasztásnak. M indez nagyon hasonló a kétdi
menziós rétegkrom atogram ot leíró képhez. A harm adik di
menzió (amely a csúcsok magasságát adja meg) tájékoztat 
bennünket az egyes kom ponensek viszonylagos m ennyisé
géről. Mivel a komplex minták egyes komponensei a leg
különbözőbb arányban változnak, a harmadik dimenzióban 
logaritmikus léptékben, vagy az adatok négyzetgyökeként 
adják meg az eredményeket. Egyes esetekben kétdim enzi
ós ábrázolást végeznek, és az egyes komponensek m ennyi
ségi arányait megfelelő színekkel jelzik.

Bár a kétdim enziós gázkrom atográfia elsősorban több 
száz kom ponenst tartalm azó komplex elegyek analízisére 
szolgál, egyszerű m inták analíziseinél is hasznos lehet. 
Ezekben az esetekben az első oszlopot és annak működési 
param étereit gyors, de nem  tökéletes elválasztásnak m eg
felelően működtetik, és a teljes elválasztás a m ásodik osz
lopon történik.

A kétdim enziós gázkrom atográfia m a még a folyam a
tos fejlesztés állapotában van. Jelenleg sem standardizált 
rendszer, sem kialakult szoftverei nem  léteznek, az egyes 
rendszerek jelentősen különböznek egym ástól m ind fel
építésükben, m ind pedig a csatlakozó szoftver teljesítőké
pességében. A módszer azonban rendkívüli módon érde
kes. K önnyen m egjósolható , hogy néhány éven belül 
létrejön valós alkalmazása.

A gázkrom atográfiás elválasztások továbbfejlesztésé
nek m ásik igen fontos irányzata a hőmérséklet-programo
zás sebességének  növelése. Ez az irány term észetesen nem 
új. Több m int egy évtizeddel ezelőtt elméletileg m egálla
pították, hogy a hőm érséklet-gradiensének optim ális érté
ke az oszlop param étereinek függvénye. Ma, a viszonylag 
rövid kapillárisokkal, és a viszonylag vékony álló fázis be
vonatokkal a kapilláris falán, ez az optim um gyors hőm ér
sék let-növelést k ívánna [9]. A régi GC készülékeknél 
azonban a lehetséges m aximum nagyjából 40-50 °C/min 
körüli volt. Számos új készüléknél ez másfél nagyságrend
del nagyobb, azaz 20 °C/s (1 200 °C/min) hőm érséklet
gradiens is program ozható [10,11]. A gyakorlat fogja el
dönteni, hogy az ilyen extrém  gyors gradiensre van-e 
szükség.

A m int azt m ár korábban említettem, az analízis idejét le 
lehet rövidíteni a rövid és kis átm érőjű kapillárisok alkal
mazásával is, am int azt m ár 40 évvel ezelőtt kim utatták
[12]. M a mintegy 0,1 mm átm érőjű kapillárisok kereske
delmi forgalom ban kaphatók. Igaz azonban, hogy a rutin 
analízisek jelentős részénél továbbra is 0,25-0,53 mm bel
ső átm érőjű kapillárisokat használnak. Az indok főképpen 
az, hogy a keskenyebb kapillárisok terhelhetősége is k i
sebb, azaz a minim ális kim utatható m ennyiség rosszabb.

Végül, m eg kell em lítenem  a m inta előkészítésének je 
len fejlődési fázisait, ideértve a m em brán-extrakciót és a 
szilárd fázisú m ikroextrakciót (SPM E). Soha nem  szabad 
elfelejteni, hogy az analízis igen fontos része a m inta keze
lése és analízisre való előkészítése, és gyakran ezekkel te
lik el az analízis teljes idejének jelentős része.

Az oszloprendszerű folyadékkromatográfia (HPLC) 
jövőképe

A M agyar K ém ikusok Lapja 2002. szeptem beri számában 
m egjelent Báthori M ária  közlem énye a folyadékkrom a
tográfia je len  állásáról és fejlődési irányairól [13]. Tekint
ve, hogy ezekről a kérdésekről a cikk jó  összefoglalást ad, 
itt csak néhány olyan kérdést em lítek meg, m elyet különö
sen fontosnak tartok.

Jelentősen növekedett a fo lyadékkrom atográfiának a 
pro teom ics  terü letén  való felhasználása a fehérjék  és 
polipeptidek LC elem zésére. Ezek az alkalm azások sok 
speciális kérdést vetnek fel m agával az oszloppal, az álló 
fázissal, illetve a teljes krom atográfiás rendszerrel kapcso
latban. M anapság, a nanooszlopok 1 m m -nél kisebb átm é
rővel rendelkeznek. A m ennyiben m ind az oszlopok hosz- 
szát, m ind pedig  az álló  fázis részecskéinek  átm érőjét 
lecsökkentjük, az analízishez szükséges idő is jelentősen 
lecsökken.

Az oszlopok technológiáját tekintve a m onolitikus osz
lopok új korszakot jelentenek [14,15]. Ezeknek az oszlo
poknak számos változata kapható, ideértve az állófázis kü
lönböző és ellenőrzött porozitását. M ind a szilika alapú, 
m ind a polim er m onolitikus oszlopok gyorsan fontossá vál
tak az analitikai célból végzett HPLC vizsgálatok területén.

Csaknem  ez idáig a folyadékkrom atográfiás elválasztá
sokat m ajdnem  kizárólag mindig szobahőm érsékleten vé
gezték. Egy évtizeddel ezelőtt Horváth Csaba  professzor 
m egpróbálta felkelteni az érdeklődést a m agasabb hőm ér
sékleten  (közel 80 °C -on) végzett H PLC elválasztások  
iránt, de javaslatai pusztába kiáltott szavak m aradtak [16]. 
M a m égis úgy tűnik, hogy ötletei végre követőkre találtak. 
A  m agasabb hőm érsékleten végzett elválasztásoknak szá
mos előnye van. Rövidebb az analízis ideje, a m ozgó fázis 
viszkozitása drám aian csökken, így a nyom ásesés is k i
sebb, és em ellett a m ozgó- és az állófázis közötti töm egát
adás is javul, m egjavítva ezáltal az oszlop hatékonyságát. 
M agasabb hőm érsékleten az áram lási sebesség optim um a 
is nagyobb értéknél van, azaz a m ozgófázis áram lása nö
velhető az elválasztás csökkenése nélkül [17]. További, na
gyon érdekes k ihasználása a m agasabb hőm érsék le ten  
végzett HPLC-nek a hőm érséklet-program ozott elválasz
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tás [18,19]. M ivel a víz a hőm érséklet növelésével párhu
zam osan poláris je llegének egy részét elveszti, a hőm ér
séklet-program ozással történő elválasztás hasonló az oldó
szer-gradiens alkalm azásához.

A gázkrom atográfiás elválasztásoknál már em lítettem  a 
töm egspektrom éter (M S) detektorként való alkalmazását. 
Ez egyértelm űen igaz a HPLC-re is [20,21]. Különösen a 
fehérjék analízisénél nyitottak új utakat az ún. kapcsolt 
m ódszerek, és az ezen a területen végzett m unkáért, illetve 
az elért eredm ényekért adott 2002-es kém iai Nobel-díj je l
zi a tém aterület fontosságát. Az MS m ellett a HPLC-hez 
kapcsolható egyéb technikák is léteznek, m elyek közül kü
lönös fontossággal bír a HPLC-NM R rendszer [22]. Bár a 
m űszeregyüttes ára meglehetősen magas, olyan inform áci
ókat képes adni a HPLC-NM R, m elyek korábban lehetet
lennek tűntek.

A rétegkromatográfia (TLC) fejlődési iránya

A többi krom atográfiás m ódszerhez hasonlóan, a TLC ese
tében is a m iniatürizálás és az elválasztás gyorsítása je len 
tik a fejlődés alapvető irányait [23,24]. A  szem csem éret 
csökkentésével olyan TLC rétegeket fejlesztettek ki, m e
lyek nagyobb elválasztóképességgel rendelkeznek. így, 5 
és 10 cm -es lemezeket használhatnak az addig szokásos 20 
cm -esek helyett. Ezenkívül újdonság az is, hogy planáris 
krom atográfiás célokra is elkezdődött a m onolit állófázi
sok használata, ahol a m egnövekedett elméleti tányérszám 
m ellett a kötőanyag használata is feleslegessé vált. A mo- 
nolitokat a hordozólem ezeken polim erizálják, és az állófá
zis perm anensen hozzátapad. Az elm últ években került 
forgalom ba olyan TLC réteg is, m ely a Raman-spektrum 
felvételéhez készíti elő a mintákat.

A rétegkrom atográfia egyre inkább visszanyeri azt a 
funkciót is, am ely Izm ailov  és Schraiber eredeti kísérletei
ben is szerepelt, azaz extraktum ok biológiailag aktív ösz- 
szetevőit vizsgálja [26]. Emellett, számos fizikai-kém iai 
je llem ző  m eghatározására is alkalm as a TLC, illetve a 
HPLC vizsgálatokat m egelőzően a mozgófázis optim alizá
lásánál is jó  előkísérlet a TLC. U gyanakkor talán szerep
csere is lejátszódott a HPLC és a TLC között. Az egyszerű 
és rutin m ódszerként alkalm azott TLC kezd több előzetes 
m egfontolást igényelni, illetve az eredm ények elméleti és 
gyakorlati értékelésénél számos következtetést lehet le
vonni. A HPLC lett a magasan m űszerezett, autom atizált 
módszer, am elyről az irodalomban számtalan recept talál
ható, így a napi rutin eszközévé tudott válni.

Az elektrokromatográfia (CEC) jövője

Ez a kromatográfiás módszerek egyik legfiatalabb tagja. Je
lenleg gyorsan fejlődik, szinte folyamatosan közlik mind a 
műszerezettség, mind a módszer, mind alkalmazási területe
inek újabb és újabb lehetőségeit [27-30]. A gyors fejlődés 
miatt nem könnyű megjósolni jövőjét. Ugyanakkor ki kell 
em elnem néhány érdekes dolgot: ezek egyike az elektrooz- 
motikus áramlás megjavításának lehetősége. Az elektrooz- 
motikus áramlás megnövelhető például a töltéssel rendelke

ző új állófázisok alkalmazásával. Ebből a célból szelektív 
ligandumokat építenek be a polimer mátrixba. A  pórusokba 
és a szem cseközi részekbe beépített töltéssel rendelkező 
csoportok megnövelik mind az elektroozmotikus áramlást, 
m ind a m inta kapacitást. A z elektroozm otikus áram lás 
ugyancsak növelhető a hőmérséklet emelésével, rövid osz
lop alkalmazásával és nagyon magas feszültséggel.

A nagyon kis részecskék (nanorészecskék) előállítása is 
tovább fejlődött. Az úgynevezett összetett részecskék kép
viselik az egyik ilyen állófázist. A nano-szilika részecskék 
felületét be lehet vonni akár hidrofób, akár ioncserélő ré
teggel.

A H PL C -hez hasonlóan, a kap illáris e lek trokro
m atográfia rendszerei is egyre gyakrabban „on-line” kap
csolódnak a töm egspektrom éterhez. Ezekben a rendsze
rekben gyakran alkalm aznak kis átm érőjű kapillárist, és a 
m ozgófázis áram lási sebessége percenként 100 és 500 
nanoliter között van.

A kapilláris elektrokrom atográfia fő alkalm azási terüle
te a fehérjék és peptidek elválasztása. Azonban a m ódszer 
egyéb területekre való kiterjesztése is bizonyosnak látszik. 
Egy ilyen, igen érdekes területe a kapilláris elektrokro- 
m atográfiának a nem  vizes közegben végzett m éretkizárá
sos krom atográfia, m ely ipari polim erek gyors elválasztá
sát teszi lehetővé.

Összefoglaló értékelés

A krom atográfia különböző területein végbem enő változá
sok jelentős irányait foglaltam  össze. A fejlődésnek egyik 
speciális értékelési m ódja a világszerte eladott készülékek 
és tartozékok értékben kifejezett forgalmának felmérése. 
Az idézett 1961-es Chem ical & Engineering News közle
m ény [1] a gázkrom atográfok egy évben eladott értékét 
közel 4 m illió am erikai dollárra becsülte. A  többi m ódszer 
(HPLC, elektrokrom atográfia) ekkor m ég nem létezett, és 
a rétegkrom atográfia is csupán fejlődésének kezdetén volt. 
M a a krom atográfiás terület éves eladási értéke 3 és fél, 
négym illiárd dollár körül van, azaz m integy ezerszeresére 
nőtt negyven év alatt [31]. Ez m ég akkor is igaz, ha az ér
tékben kifejezett forgalom nem tükrözi teljesen a módszer 
aktuális alkalm azását, azaz az analizált m inták számát. 
M anapság a krom atográfiás m inta analízis lehetősége szá
mos területen nélkülözhetetlen. A kereskedelm i forgalom 
adatai azonban a krom atográfia fontosságát jó l érzékelte
tik. Ennek alapján elm ondhatjuk, hogy ha több hosszú tá
vú előrejelzés pontatlan is volt, a Chem ical & Engineering 
N ew s 1961-es jóslata  bevált; m anapság a krom atográfia 
m inden kétséget kizáróan uralkodó m ódszer az analitikai
kém iai és bizonyos biokém iai-élettani laboratóriumokban.
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ÖSSZEFOGLALÁS

Ettre László: Quo vadis kromatográfia?
A közlemény áttekinti a kromatográfia várható fejlesztési irá
nyait. Általános tendencia a kromatográfiás elválasztást végző

készüléknek tömegspektrométerrel, illetve mágneses magrezo
nancia spektrométerrel való közvetlen (on-line) összekapcsolása. 
Az ilyen egyesített rendszerek ma már rutin analitikai laboratóri
umokban is általános alkalmazást találnak. A gázkromatográfia 
(GC) területén a kétdimenziós (comprehensive) elválasztás jelen
ti a legújabb és legérdekesebb módszert, főképpen nagyon sok 
komponensből álló minták elemzésére. Az elemzési idő lerövidí
tésére nagy sebességű hőmérséklet-programozást, valamint kis 
átmérőjű, rövid kapilláris oszlopok alkalmazását ajánlják. 
A nagy hatékonyságú folyadékkromatográfiában (HPLC) az osz
lopnak szobahőmérsékletnél magasabb hőmérsékleten illetve hő
mérséklet-programozással való alkalmazása is kezd elterjedni. 
Ezenkívül az ún. monolitikus fázisok bevezetése lényegesen ki
szélesítette a HPLC területét. A rétegkromatográfiában (TLC) a 
fázis szemcsenagyságának csökkentése elősegítette az elválasz
tási idő lerövidítését. A kromatográfia legújabb területe a kapillá
ris elektrokromatográfia (CEC); a módszert különösen fehéijék 
és peptidek vizsgálatánál egyre gyakrabban használják.

[Magy. Kém. Lapja, 58, 224 (2002)]

SUM M ARY

L.S. Ettre: Quo Vadis Chromatography
The new developments and fűmre trends of various branches of 
chromatography are surveyed. A general trend in all chromato
graphic techniques is the direct coupling of chromatographic sep
aration with advanced detection systems such as MS or NMR, 
permitting structure identification of the separated compounds. 
In gas chromatography (GC) the so-called comprehensive GC 
represents the most interesting application of the technique per
mitting the analysis of very complex samples. Besides this the 
use of very fast temperature programming starts to gain ground. 
Another way to speed up analysis without loosing resolution is 
the use of short, small-diameter capillary columns. In high-per
formance liquid chromatography (HPLC) monolithic phases rep
resent the newest advances in column technology. Another new 
approach is to carry out analysis at elevated temperatures or using 
temperature programming. In thin-layer chromatography (TLC) 
the newest trend is reduction of particle diameter resulting in fast 
analysis. Finally, capillary electrochromatography (CEC) is rap
idly gaining in the analysis o f proteins and

Egyetemi hírek

XII. Műegyetemi Állásbörze
(Budapest, 2003. április 3—4.)

A két napig tartó állásvásár a BME Köz
ponti épületének aulájában és emeletein 
zajlott. A rendezvény fővédnökei Burány 
Sándor foglalkoztatáspolitikai és munka
ügyi miniszter, dr. Csillag István gazdasá
gi- és közlekedési miniszter, Kovács Kál
mán informatikai és hírközlési miniszter, 
dr. Magyar Bálint oktatási miniszter, vala
mint dr. Detrekői Ákos a Budapesti Műsza
ki és Gazdaságtudományi Egyetem rektora 
voltak. A Műegyetemi Állásbörzét 1991 
óta évente rendezik meg, így nyugodt szív
vel mondható, hogy Magyarország, sőt Kö- 
zép-Európa legnagyobb és legismertebb 
ilyen típusú rendezvényének számít. A cél

a kezdetek óta változatlan: a cégek és vég
zős hallgatók közötti kapcsolat kiépítése, 
ennek ösztönzése a rendezvény keretein 
belül.

Az állásbörzét megelőző egy hónapban 
az álláskereső hallgatók felkészítő előadá
sok részesei lehettek. Az érdeklődők hétvé
genként a nagyobb aktivitást igénylő tré
ningeken, hétköznap délutánonként pedig 
előadásokon, workshopokon vehettek 
részt, melyek többek között az álláskeresés 
lépéseiről, az önéletrajzírásról, valamint a 
hatékony kommunikációról szóltak. Az öt 
héten át tartó „előtréning” kellőképpen biz
tosította a felkészülést a börzére.

Az április eleji rendezvényre közel 8 000 
álláskereső látogató érkezett, a részt vevő cé
gek 105 standon mutatkoztak be. Idén a bör
ze ideje alatt, 24 cég keresett vegyészmérnö
köket, 3 standnál várták a biomémököket, és 
11 vállalat kínált állást környezetmérnökök
nek. Magyarország vezető vegyipari cégei 
mellett a rendezvényen megjelentek olyan 
kisebb vállalatok is, amelyek szintén vegyé
szekre, bio- vagy környezetmérnökökre va
dásztak. Mint az a börzén kiderült, az állást 
kínálók többsége e két napon csupán önélet
rajzokat gyűjtött be. Az éles interjúkra, kivá
lasztásokra a későbbiekben, a vállalatok ber
kein belül fog sor kerülni.

A Műegyetemen legközelebb ősszel 
rendeznek állásvásárt, Integrált Felsőokta
tási Állásbörze (InFoBörze) néven.

Szabó Zsolt
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Egy magyar vegyészmérnök trópusi kutatásai

PAULINYI ERNŐ*

A szükség hozta, hogy vegyészmérnöki képzettségem leg
apróbb részleteinek felhasználásával jelentős javulást érhes
sek el a trópuson szenvedő emberek életében. A budapesti 
,A lm a Mater” megtanított arra, hogy nemcsak az elméletet 
kell felhasználni a gyakorlatban, hanem  a gyakorlatra is 
szükség van, hogy gazdagíthassuk vele az elméletet. Ezért a 
jó  akadémiai képzés, mely törvényesíti ezen alapelveket, ér
vényesíti azt a tételt, hogy a képzett egyén nem  csupán kép
viselője vagy szószólója azoknak, hanem teremtője is.

Az óhazától távol, itt a föld másik oldalán m inden va
gyonon! a szellemi tőke, a szülőföldemen szerzett tudás és 
felkészültség volt, am it a trópusi égöv alatt szerzett tapasz
talatok kiegészítettek. A m unkabeosztás többnyire hasonló 
volt az európai rendszerhez, de a kulturális eltérések m iatt 
bizonyos eltérések léteztek. Ezek a paradoxonok serken
tették kutatóm unkám at, és vele a problém ák megoldását.

A z otthoni középiskolai és m űegyetem i végzettség  
m egvédett attól, hogy úgy a fizikai környezet befolyása, 
m ely a trópusokon csökkenti a munkateljesítm ényt, m int a 
beilleszkedés az addig ism eretlen társadalom ba eltereljék 
figyelm em et az emberi lét két lényeges alapelvétől:

-  a JÓ és a SZÉP ideáljától, mely Socrates óta, minden 
nehézség ellenére az em berek rem ényképe maradt, és

-  a kritikus elem zéssel já ró  szellemi önállóságtól.
Ezek alkalm azására sok lehetőség nyílt, am ikor Rio de

Janeiróban az állami M alária Kutató Intézet felvett a kém i
ai laboratórium  vezetésére és a benzol-hexa-klorid (BHC), 
avagy hexaklór-ciklohexán gyártására. Abban az időben a 
BHC új rovarirtószer volt a világpiacon. Szám omra nem 
volt újdonság, m ert Budapesten, néhány évvel korábban 
részt vettem  olyan kísérletekben, m elyekben m egjelent 
egy erős rovarirtó hatással rendelkező, a későbbi BHC-vel 
egyező kém iai összetételű anyag.

A M alária Kutató Intézetben szem besültem  a trópusi 
égöv drámáival. A rovarok által terjesztett parazita okozta 
betegségek, m int a sárgaláz, malária, chagas-kór, filáriázis, 
és leishm ániázis m egtizedelték m ind a városok, m ind a kis 
helységek lakóit, tekintet nélkül a korra, nem re vagy fajra. 
A  betegek gyógyítása a falvakban -  orvosok és kórházak 
hiányában -  lassú és kétes eredm ényű volt, bár a gyógy
szergyárak kutatólaboratórium ai azóta is évenként ezrével 
kísérletezik ki a legkülönbözőbb kémiai vegyületeket a pa
raziták elpusztítására. Ez költséges és bizonytalan kim ene
telű vállalkozás. Lehetetlen volt nem  észrevenni a köz
egészségügyi p rob lém ákat és nem  segíteni azokon. 
A brazil nép hálával kísérte az erőfeszítést.

A  m ár em lített parazita okozta betegségek eltelj edésé- 
nek visszafogására m eg kellett szakítani a beteg ember —> 
rovar —> egészséges m ajd beteg em ber —> rovar stb. láncot. 
A lánc gyenge pontját a rovar képezi, ezért a legáltaláno
sabb profilaktikus eszköz a rovarirtás, m elynek leghíre
sebb eszköze a DDT volt. Ennek gyártása és alkalm azása

* Professzor Emeritus, Caixa Postai 3014, 30140 - 970 Belő Horizonte MG. Brasil

annak idején elterjedt az egész földtekén. Az Egészségügyi 
V ilágszervezet (W HO) nem zetközi szakértőkből álló bi
zottságot létesített, am elyben Brazíliát képviseltem. A  bi
zottság szabályozta a tagállam okban használatos rovarirtó
szerek és kém iai anyagok m inőségét és ellenőrzését.

A z állam i szervezetek  által végzett m aláriaellenes 
„dedetizálásnak” a leggyakoribb form ája abból állt, hogy a 
rovarirtó szer vizes elegyét egyenletesen a szobák falaira 
permetezik. A z így kezelt falakon biológiai kísérlettel meg 
lehet állapítani a rovarirtó szer hatásossági időtartam át, 
ami a DDT esetében faházban néhány (2-4) hónap, de vá
lyogkunyhóban csupán 3-4 hét.

Bárm ennyire is egyszerűnek és hatásosnak látszik a ro
varirtó szer használata a betegséget hordozó szúnyogok 
vagy legyek ellen, az eredm ény mindig átmeneti. Példa er
re a brazil Sárgaláz elleni szervezet, m elyet a m últ század 
elején a világhírű tudós, Oswaldo Cruz hozott létre. Ez az 
intézm ény közel 50 éves hadjáratával elérte, hogy az Aedes 
aegypti-t, a sárgalázt terjesztő városlakó szúnyogot kiirtot
ták egész Brazíliában. A  század közepén a sárgaláz elleni 
szervezetet feloszlatták. E nnek következtében m a nem  
csak a kikötővárosokban, hanem  azoktól több száz kilom é
terre, az ország belsejében is újra m eg lehet találni ezt a 
szúnyogfajtát, mely most a sárgaláz helyett a Degue nevű 
súlyos vírust terjeszti.

A rovarirtás technikájához tartozik a rovarok életm ód
jának az ismerete, figyelembe véve azok sajátos érzékeny
ségét a kiválasztott rovarirtó szerre. Az évtizedes „dede- 
tizá lás” következtében  több földrészen (A frika, India, 
USA) m egfigyelhető volt egyes rovarfajták érzékenységé
nek csökkenése, más szavakkal a rovarfaj növekvő ellenál
lása az alkalm azott kém iai szerrel szemben.

A z em beriség gyakorlati ism erete a jó lé t és az egészség 
m egőrzésére fokozatosan gyarapodott, nem csak a m érsé
kelt égöv alatt, hanem  a trópusokon is. A  maláriajárványok 
leküzdésében elért biztató és sokszor kiváló eredmények a 
m últ század közepén ahhoz a javaslathoz vezettek, hogy a 
m aláriá t okozó három  Plasm odium  fajtát (falciparum , 
vivax, malariae) ki kell pusztítani. Az Egészségügyi Világ- 
szervezet (W HO) tám ogatta a javaslatot, bár köztudomású, 
hogy a Föld területének tekintélyes százaléka, köztük a 
brazil Am azonas folyó m edencéje a m aláriaparazita és az 
azt terjesztő szúnyog hazája.

A  M alária Kutató Intézet feladata volt, hogy megoldást 
találjon vagy ajánljon a m alária leküzdésére a szórványo
san lakott vidékeken. Számos technikai javaslat között az 
antimaláriás konyhasó  nyerte el a minisztérium  tám ogatá
sát. A K loroquin nevű antim aláriás gyógyszerrel végzett 
laboratórium i vizsgálatok a vegyület kém iai stabilitását 
m utatták. Ö nkéntes kórházi betegek közrem űködésével 
m értük a Kloroquin-koncentrációt a vérben, és m eghatá
roztuk azt a m inim ális gyógyszerm ennyiséget, am ely el
tüntette a kórokozó Plasmodiumokat.

Ezek után kísérletek kezdődtek Dél-, Közép- és Észak-
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B razíliában  kisebb, 1 0 0 0 -6  000 lakosú te lepüléseken, 
m elyeket két éven keresztül elláttunk antimaláriás konyha
sóval, és ahol az orvosok havonta vizsgálták a lakosságot. 
Az eredm ény -  a várakozásoknak megfelelően -  több mint 
90% -os parazitahordozó szám ának csökkenését mutatta.

A közép-brazíliai kísérleti telep egy nagy cukom ádül- 
tetvényt és cukorgyárat foglalt magában. A kísérlet befeje
zésekor a m ezőgazdász-igazgató szakvéleménye a követ
kező volt: „A feljegyzéseink  alapján  a k loroquinás só 
bevezetése előtti évben a cukom ádvágás átlagos term elése 
naponta 900 kg / munkás volt. A  kloroquinás só használa
tának m ásodik évében az átlagos napi term elés felm ent 
1 500 kg/ m unkás értékre. H angsúlyoznom  kell, hogy a 

jelzett időszakban semmiféle módosítás nem történt a cu
kornád vágásában.” Ez egy erős érv volt a kloroquinás só 
használata mellett.

A z Egészségügyi Világszervezet (W HO) elérkezettnek 
látta az időt, hogy kísérleteket végezzen az antimaláriás só
val Ghánában, Kambodzsában, Uj-Guineában, olyan terü
leteken, ahol a szúnyogirtás eredm énytelennek bizonyult. 
A W HO szakértőjeként a kísérletek előkészítésekor bejár
tam  Új-Guineában a még szinte kőkorszakban élő em ber
evő bennszülöttek tanyáit, a kam bodzsai hegyek nomád 
törzseit, m elyeket csak elefántháton lehetett m egközelíte
ni, és Ghána északi részén, a Szahara közelében m egláto
gattam  a harcias poligám  törzseket. Hosszú és türelm es 
m unkát kívánt, hogy tolm ácsok segítségével felbecsüljem 
a konyhasó ismeretét, használatát és esetleges beszerzési 
lehetőségét az adott régióban.

M iután a m alária kipusztítása jó l haladt, kutatásunk 
súlypontja áthelyeződött egy parazita féregre, mely a XX. 
század folyam án je len t m eg a gyorsan növekvő brazil vá
rosokban. A schistozom iázis vagy bilharziázis egy afrikai, 
pontosabban egyiptomi parazita okozta betegség (nyom át 
már a múmiákban is megtalálták), m elyet valószínűleg az 
A frikából beszállított rabszolgák vittek Brazíliába. A para
zita az em berben (és kisebb em lősökben) fejlődik vérfé
reggé, m elynek tojásai a bélen keresztül szabadulnak ki. 
Vízbe kerülve a tojás egy csigát keres, és abban él tovább, 
apró úszó egyedeket (cercaria) term elve, melyek képesek a 
vízben dolgozó em ber vagy játszó  gyerek bőrét átfúrni és 
új féreggé kifejlődni. Ez a látszólag bonyolult, de igen ha
tékony fejlődés tette lehetővé a schistozomiázis gyors ter
jedését. Ehhez hozzájárult a hosszú időn keresztül használt 
antim ontartalm ú gyógyszer is, am inek kellem etlen m ellék
hatásai elriasztották a szedéstől a betegeket.

A  parazita fejlődésének egyik fázisa a csigában megy 
végbe, ezért fél évszázaddal ezelőtt a Nílus öntözéses vidé
kein rézszulfátot adagoltak a csatornákba a csigák eltávolítá
sára, ami a nagy kiteijedésű telepeken jelentős kiadással járt.

A hatvanas években m eghívást kaptam  az Egészség- 
ügyi V ilágszervezettől (W H O ) egy nem zetközi hálózat 
létrehozására a schistozom iázis ellenes kutatásokban érde
kelt tagállam ok kutatólaboratórium aiból. Négy kontinen
sen több m int tíz  laboratórium  csatlakozott a tervhez. 
A  genfi W HO központ három havonta küldte szét az érde
kelteknek a beérkezett je len téseket és hozzászólásokat, 
ami nagyon felgyorsította a kutatóm unkát és az eredm é
nyek kiértékelését. Tíz év m úlva már fél tucat moluskoci- 
da (csigaölő szer) és két féregölő gyógyszer került alkal
mazásba.

A kém iai hatóanyagok használata m ellett a közegész
ségügyi szervezetek fokozottabb felvilágosító tevékenysé
get fejtettek ki a schistozom iázisban szenvedő lakosság 
körében, bem utatva a szennyezett folyók veszélyét és elő
segítve az ivóvízhálózatok kiépítését (környezet) avítást), 
ami csökkentette az új fertőzések számát.

A  schistozom iázissal küzdő szervezet problém ája a sok 
újdonság m egjelenésével csak növekedett. A z évente m eg
szavazott m oluskocida m ellett m ég egy gyógyszert és egy 
köm yezetjavítási tervet lehetett és kellett figyelem be ven
ni és az adm inisztrációnak három lehetőség között kellett 
választania.

Ha két tevékenységet (pl. m oluskocida +  gyógyszer, 
vagy gyógyszer +  köm yezetjavítás vagy m oluskocida + 
köm yezetjavítás) együtt végeznének, újabb három  lehető
séggel kellene szám olni. Az adm inisztráció  kérdése az 
volt, hogy m elyik kom bináció a leghatásosabb vagy leg
gazdaságosabb.

A válasz nehézségét a betegséggel já ró  szenvedés érté
kének a m egállapítása okozza. Ezt a hátrányt egyes já r
ványt szimuláló m atem atikai m odellek csökkentik, és azt 
je lz ik , hogy a három fajta  beavatkozás (m oluskocida, 
gyógyszer és köm yezetjavítás) együttesen belátható időn 
belül a sch istozom iázis e ltűnéséhez vezethet. L átható, 
hogy nem  egyszerű a költség-haszon elem zés alkalm azása 
az egészségügyi problém ák m egoldásában.

Egészségesen élni, a veszélyes betegségeket elkerülni, 
új, erős gyerekeket és életkedvvel küzdő férfiakat és nőket 
nevelni a trópusi hazában, valam int hittel nézni a végtelen 
napfénybe lett a célja az életet kutató munkának.

A JÁ NLO TT IRODALOM

Paulini, E.: Further Studies on Chloroquinized Table Salt, Proc. 6th Int.
Congr. Trop. Med. and Mai., 7: 191-199. 1959.

Paulini, E. : Field Observations on the Migration of A. glabratus, Bull.
Wld. Hlth. Org. 29(2): 838-841. 1963.

Paulini, H.M. -  Paulini, E.: Laboratory Observations on the Biological 
Control of B. glabrata by species of Pomacea (Ampullariidae), Bull. 
Wld. Hlth. Org., 46: 243-247. 1972.

Paulini, E.: Schistosomiasis Control in Brasil: Past, Present & Future, 
PANS (London), 20(3): 265-375. 1974.

Paulini, E.: The Use of Mathematical Models in Formulating Strategies 
for Schistosomiasis Control, Proc. 8th Scientific Meeting of the Inter- 
natl. Epidemiol. Association, San Juan, 1977.

Paulini, E. -  Sturrock, R.F. -  Oostburg B.F.J.: Control of Intermediate 
Hosts, Vector-Hosts and Parasitic Arthropods, Review of Advances in 
parasitology, 547-557, Warszava, 1981.

ÖSSZEFOGLALÁS

Paulinyi Ernő: Egy magyar vegyészmérnök trópusi kutatásai
A szerző a Budapesti Műszaki Egyetemen végzett vegyészmér
nök, aki visszaemlékezik pályafutására, a brazíliai Malária Kuta
tó Intézetben és az Egészségügyi Világszervezettel közösen elért 
eredményeire a Plasmodium és a schistozomiázis elleni harcban.

[Magy. Kém. Lapja, 58, 228 (2003)]

SUM M ARY

E. Paulini: Tropical Researches of the Hungarian Chemical 
Engineer
The author, chemical engineer graduated from Budapest Techni
cal University recalls his carrier in the Brazilian Malaria 
Research Institute and his achievements partially in association 
with World Health Organization in the fight against Plasmodium 
and Schistosomiasis.
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Személyi hírek_______________________

Sohár Pál a Szegedi Tudományegyetem díszdoktora

A Szegedi Tudományegyetem Tanácsának 
ünnepi ülésén 2003. március 28-án Sohár 
Pált, az ELTE Általános és Szervetlen Ké
miai Tanszék professzorát, az MTA levele
ző tagját Honoris Causa doktorrá avatták.

Sohár Pál a mágneses magrezonancia 
(NMR) és az infravörös (IR) spektroszkó
pia nemzetközileg elismert, kiemelkedő 
művelője. E két módszer hazánkban való 
bevezetésének és elterjesztésének élenjáró 
személyisége, a területen több könyv szer
zője. A Szegedi Tudományegyetem kereté
be tartozó, és az egyetemet alkotó korábbi 
számos tanszék és intézet (SZOTE Gyógy
szerészi Vegytani Intézet, JATE Szerves 
Kémiai Tanszék, Alkalmazott Kémiai Tan
szék, Fizikai Kémiai Tanszék, Juhász Gyu
la Tanárképző Főiskola Kémia Tanszék 
stb.) kutatóival működött együtt. Nagymű
szeres kooperációs vizsgálataival a legma
gasabb nemzetközi mércének megfelelő 
kutatások végzését tette lehetővé.

Sohár Pál közel négyszáz, túlnyomó- 
részt a legtekintélyesebb nemzetközi folyó
iratokban megjelent eredeti tudományos 
közlemény és mintegy 600 magyar nyelvű

közlemény szerzője, illetve társszerzője. 
Ezek összimpakt faktora több mint 400. 
Publikációira több mint 1 600 független 
hivatkozást kapott -  ezzel egyike a legtöbb
ször idézett magyar kémikusoknak. 1994- 
ben a szerkezetfelderítés terén nemzetközi 
elismerést szerzett, és példamutató tudomá
nyos együttműködés keretében elért ered
ményeiért Bernáth Gáborral és Kálmán 
Alajossal együtt Széchenyi-díjjal tüntették 
ki.

Sohár Pál írta az NMR spektroszkópia 
első magyar nyelvű monográfiáját és Holly 
Sándorral közösen az IR spektroszkópia el
ső magyar kézikönyvét. Az „NMR Spekt
roszkópia” kibővített, átdolgozott változa
tát 1983-ban a CRC Press jelentette meg, 
melyet oktatási segédeszközként is elter- 
jedten használnak (pl. Belgiumban, Német
országban, az USA-ban, Japánban és Kana
dában). Az átdolgozáskor írt új fejezetek 
alapján állította össze a „Kémia Újabb 
Eredményei” sorozat 58. és 59. kötetét 
(Akadémiai Kiadó, 1984). Az 59. kötet a 
szénrezonancia spektroszkópia első ma
gyar nyelvű összefoglalása.

A Szegedi Tudományegyetem több in
tézetével, tanszékével rendkívül széles kö
rű tudományos kapcsolatokat alakított ki. 
Már 1971-ben többhetes tanulmányúton fo
gadta Klivényi Ferencet, a Gyógyszerésztu
dományi Kar adjunktusát, 1972-ben Stájer 
Gézát. 1973-ban Dombi György, akkor a 
JATE Szerves Kémiai Tanszékéről három 
hónapos tanulmányút keretében sajátította 
el az osztályán az NMR műszeres ismerete
ket -  mikor az első NMR készülék Szeged
re került. Folyamatos továbbképzésekkel, 
konzultációkkal Sohár Pál nem csak a je
lenlegi Szegedi Tudományegyetem, de a 
régió tudományos munkájához is alapvető
en járult hozzá.

A Szegedi Tudományegyetem munka
társaival, így Bernáth Gáborral 127 erede
ti közleményt publikált. Stájer Gézával 65, 
Fülöp Ferenccel 44, Szabó Jánossal 37, 
Fodor Lajossal 30, Schneider Gyulával, 
Vinkler Elemérrel és Kóbor Jenővel 1-1 kö
zös dolgozata jelent meg.

Személyében kiemelkedő hazai ké
mikus nyerte el a Honoris Causa doktori cí
met.

Fülöp Ferenc

Hírek, adatok, információk

100 éve született Gerecs Árpád

Az alapításának 40. évfordulóját ünneplő 
Magyar Vegyészeti Múzeum tisztelettel 
emlékezik meg Gerecs Árpádról, aki a mú
zeum alapításában, szervezésében kiemel
kedő szerepet vállalt, ő volt a Múzeum 
működését előkészítő bizottság elnöke.

Gerecs Árpád 1903. július 18-án szüle
tett Zsámbékon. 1927-ben szerzett ve
gyészmérnöki diplomát a budapesti Mű
egyetemen. A Zemplén-iskola kiemelkedő 
személyisége, a Műegyetem Szerves Kémi
ai Intézetében 1928-tól 1938-ig tanársegéd 
volt. Műegyetemi évei alatt műszaki dojkto- 
ri címet és magántanári képesítést szerzett. 
1939—1950-ig a Chinoin Gyógyszer- és Ve
gyészeti Gyár kutatómérnöke, majd műsza
ki igazgatója volt. 1951—1952-ig a Szerves 
Vegyipari Kutatóintézetet, 1952-1955-ig a

Gyógyszeripari Kutató Intézetet igazgatta. 
Ezzel egy időben 1950-1955-ig a JATE 
Természettudományi Karán az Alkalmazott 
Kémiai Tanszéket, 1956-1974-ig az ELTE 
Kémiai Technológiai Tanszékét vezette. 25 
évi tanszékvezetői munkája alatt korszerű 
alapokra helyezte a kémiai technológiai ok
tatást.

Tudományos munkásságát a szerves 
kémia területén végzett szénhidrátkémiai 
kutatásokkal kezdte. Zemplén Gézával 
közösen végzett kutatásaikról szóló publi
kációkat a legtekintélyesebb német szakfo
lyóiratok is megjelentették. Gyógyszerké
miai kutatásai révén számos gyógyszer 
hazai gyártása vált lehetővé, a gyógyszer- 
ipar fejlesztésében komoly szerepet vállalt. 
Tudományos munkájának egyik legna

gyobb elismerése az 1950. évi Kossuth-díj, 
amelyet gyógyszerkémiai kutatásaiért ka
pott. 1951-től az MTA levelező, 1958-tól 
rendes tagja. 1958-1962 között elnökségi 
tagja volt az MTA-nak, 1958-1970 között 
vezetőségi tagja a Kémiai Tudományok 
Osztályának, 1952-1962 között elnöke a 
Szerves Kémiai Technológiai Bizottság
nak. 1964-től tagja volt az Állami és Kos
suth-díj Bizottságnak. Gyógyszerkémiai és 
gyógyszeripar (1942), valamint Bevezetés 
a kémiai technológiába (1968) című köny
vei nagy népszerűségnek örvendtek, ezek 
közül a másodikat 1974-ben és 1983-ban is 
kiadták.

Életének 79. évében, 1982. január 27-én 
hunyt el Budapesten. Szakmai sikerekben 
gazdag életpályájának rövid felidézésével 
tisztelegnek emléke előtt a Vegyészeti Mú
zeum munkatársai.

Vargáné Nyári Katalin
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Gerecs Árpád emlékére

Egy ember emléke sok vonásból áll. Híres 
embereknél, mint amilyen Gerecs profesz- 
szor volt, a visszaemlékezések szakmai si
kereit, tudományos közleményeit, intézmé
nyi tagságait, megkapott díjait sorolják. 
Néha felvillan az eredmények mögött az 
ember képe, de hát ez az, amit legnehezebb 
szavakba önteni. Nekem sem fog sikerülni! 
így hát leszűkítem ezt arra a hatalmas ha
tásra, amit ő rám, az életemre gyakorolt. 35 
év távlatából ezt is jobban látom most, mint 
akkor.

Egyetemisták voltunk, feleségemmel 
évfolyamtársak. Mindenki ott lehetett a ké
miai technológia vizsgán. Jutkát legalább 
tiz percig faggatta Gerecs prof. arról, hogy 
miért kevés vízzel kell a karbidot bontani 
az acetilén előállításához. Nagyon rossz 
vizsgáztató volt, de végtelenül türelmes. 
Kérte, hogy sorolja fel a karbidból képződő 
mész felhasználási lehetőségeit. Szegény 
ötödéves vegyészhallgatónak mi jut erről 
az eszébe. Az a néhány reakció, amit szer
ves kémiából a mészről tanult pl. dehidro- 
halogénezés, meg ilyenek. De az a gondo
latsor, amit a professzor úr ki akart hozni, 
hogy az építkezéshez messze kell szállítani 
a meszet és kár a sok vizet is szállítani, az

nem. Az ilyen gazdasági-technológiai 
szemlélet messze állt tőlünk akkor. Ilyen 
oktatási elvek miatt az a véleményem, hogy 
a tudományegyetem akkortájt sokkal in
kább képzett mérnököket, mint a Műszaki 
Egyetem, és ez főként Gerecs kémiai tech
nológia oktatásmódjának volt köszönhető.

A történet vége, hogy Jutka ötöst kapott 
technológiából, pedig ez Gerecsnél igen rit
ka volt, és mindketten a tanszékére men
tünk diplomadolgozatot készíteni.

Talán velem kevesebbet foglalkozott, 
műveletes központú munkám kevésbé ér
dekelte, de rekedtes hangján, tömören el
mondott néhány mondatos „elirányításai” 
most is előttem vannak. Bezzeg Jutkát, aki 
indolszármazékokat készített, gyakran 
megörvendeztette segítségével. Ma is em
legeti, ahogy szűrni tanította, vagy amikor 
a munkanapló rettegett ellenőrzésekor min
den mondatára rákérdezett, hogy Honnan 
tudja?, Mi erre a bizonyíték? Talán egyet
len gondolatát idézném, amit csak tőle hal
lottam (és próbáltam magam is többé-ke- 
vésbé megvalósítani és továbbadni egy 
életen át): a kísérletek ugyanolyan körül
mények között, ugyanúgy folynak le és 
ugyanazt az eredményt adják most, mint

A 2003. évi Varga József-díjak átadása
(Budapest, 2003. április 2.)

A 2003. évi Varga József-díjakat a Magyar 
Tudományos Akadémia székházában, a 
Műszaki Kémiai Komplex Bizottság kibő
vített ülésén adták át. Az ülést Szépvölgyi 
János, a bizottság titkára nyitotta meg, 
majd Fonyó Zsolt akadémikus, elnök tartós 
külföldi távolléte miatt Markó László aka
démikus, a Varga József-díj Tudományos 
Tanácsának eddigi elnöke átadta a díjakat 
és méltatta a díjazottak kiemelkedő mun
kásságát. Ezt követően a hagyományoknak 
megfelelően a díjazottak előadást tartottak 
általuk választott, tevékenységüket jellem
zően bemutató témában.

A Varga József-érmet 2003-ban a Tudo
mányos Tanács Dr. Haidegger Ernőnek 
ítélte oda.

Dr. Haidegger Ernő 1948-ban szerzett 
vegyészmérnöki oklevelet a József Nádor 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyete
men. 1951-ig a Csepel Vas- és Fémművek
ben dolgozott, ekkor került át a Műszaki 
Egyetem Varga József professzor által ve
zetett Kémiai Technológia Tanszékére, kez
detben szerződéses munkatársként, majd 
tanársegédként. 1958-tól a Varga profesz-

szor által alapított Nagynyomású Kísérleti 
Intézetben (NAKI) dolgozott tudományos 
osztályvezetőként, mint a budapesti (csepe
li) kutatórészleg megszervezője és irányító
ja. Meghatározó szerepe volt az intézet ku
tatási tevékenységének kiszélesítésében, 
hogy ti. a nagylengyeli kőolaj desztillációs 
maradékának nagynyomású hidrogénező 
feldolgozása során szerzett műszaki isme
retek különböző vegyipari technológiák ki
dolgozását is lehetővé teszik, kielégítve ez
zel a reális vegyipari igényeket. 1964-től a 
Nehézipari Minisztérium, majd a Vegyipari 
Fejlesztési Egyesülés munkatársa, országos 
szintű műszaki fejlesztési feladatok végre
hajtásának részese, részben irányítója.

1965-ben a Budapesti Műszaki Egyete
men műszaki doktori címet szerzett. 15 sza
badalom kidolgozásának részese.

1971-ben családjával együtt Németor
szágba települt. Ezt követően számos jó ne
vű európai és amerikai engineering vállalat 
részére végzett szakértői munkát, részben 
az itthoni tevékenysége során kidolgozott 
technológiák megvalósítása, termelőüze
mek létesítése érdekében. Munkáinak hazai

2 000 évvel ezelőtt vagy 1 000 év múlva. 
Csak a levont következtetések módosulhat
nak a tudásunk fejlődésével. Milyen triviá
lis, mégis milyen gyakran összemossuk a 
tényeket a következtetésekkel!

Szerette volna, ha ott maradok a tanszé
kén. Akkor én is. De Holderit Jóska, aki a 
tanszéki pártbizalmi volt, nem tartotta vol
na helyesnek (1967-et írtunk), hogy egy 
vallásos, nem KISZ-tag hallgató kerüljön a 
fiatalok oktatásába. Inkább évfolyamtár
sam, Varga Enikő maradt benn. Erre Gerecs 
megkérte a Szerves Vegyipari Kutató Inté
zetet, hogy vegyenek fel. Patóné, az intéze
ti párttitkár ezt úgy mondta nekem, hogy 
bár 15 évvel azelőtt volt Gerecs rövid ideig 
az intézet igazgatója, de azóta sem kért 
semmit tőlük. Nem tagadhatták meg tehát a 
kérését, pedig nem is volt felvétel. Örökre 
hálás vagyok Jóskának és Enikőnek, haló 
porukban is, hogy nem maradtam ott, 
Gerecs professzornak pedig a SZEVIKI- 
ért: Ő rövidesen nyugdíjba ment, más 
szemléletű professzorok vették át a tanszék 
vezetését. Ehelyett az intézetben Matolcsy 
Kálmánhoz kerültem, másik nagy tanítóm
hoz, és ahol szinte egész szakmai életemet 
boldogan töltöttem el, de ez már egy új tör
ténet.

Körtvélyessy Gyula

vonatkozása is van ebben az időben (gáz
szeparációs üzem, Répcelak).

Előadásában, melynek címe: „Vegyész
mérnöki életpálya és ennek során kidolgo
zott eljárások” volt, bemutatta tevékenysé
gének fontosabb állomásait és rendkívül 
jelentős eredményeit. Ezek a következők:

-  Szénfeldolgozás. A  hazai feketeszén
koksz kéntartalmának csökkentésére ered
ményes kísérleteket végzett a kokszolás 
során ammónia adagolásával. A barnaszén- 
koksz kéntartalmát 82%-os hatásfokkal si
került csökkentenie a hamu 75%-ának sa
vas kezeléses eltávolítása révén. Gázgyári 
szénlepárlás során a városi gáz hozamát 
2,6% nagylengyeli fűtőolajjal való nedvesí
téssel növelte meg: szénre vonatkoztatva 
6,1% gáztöbbletet ért el, a koksz fűtőértéke 
2,1%-kal nőtt meg.

-  Zsíralkohol. A hazai mosószerigény 
kielégítésére nagynyomású, folyamatos 
technológiát dolgozott ki munkatársaival 
növényi zsírok hidrogénezésére iszapfázis
ban, réz-króm-oxid katalizátorral. A több
lépéses méretnövelési kísérletek eredmé
nyeire támaszkodva 3 000 t/év kapacitású 
üzemet építettek Pétfürdőn a NAKI-ban, 
amely 1964-ig működött, és akkor a világ- 
termelés 5%-át állította elő. Röviden vázol
ta a technológia fejlesztésében azóta világ
szerte elért eredményeket.
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-  Szorbit. A (mai) EGIS megrendelésé
re kidolgozott eljárás dextróz vizes oldatát 
hidrogénezi nagy nyomáson, Raney-Ni-ka- 
talizátorral. Az 1 500 t/év kapacitású üzem 
ma is termel. A technológiát több külföldi 
cégnek értékesítették, ma számos ország
ban működik ilyen üzem. Évekkel később 
kidolgozta a szorbitgyártás szakaszos üze
mű változatát is.

-  Furfuril-alkohol. Furfurol nagynyo
mású katalitikus hidrogénezésére dolgoz
tak ki eljárást, majd építettek termelőüze
met Pétfürdőn 1 000 t/év kapacitással.

-  Dinitrogén-oxid. A hazai narkotikum
igény kielégítésére dolgoztak ki biztonsá
gos, a robbanásveszélyt kizáró eljárást am- 
mónium-nitrát termikus bontásával N20  
előállítására és a termékgáz olyan fokú tisz
títására, hogy az a közegészségügyi köve
telményeknek maradéktalanul megfeleljen. 
Az eljárást a Borsodi Vegyi Kombinátban 
üzemesítették, majd a Linde cég is megvá
sárolta.

-  Gázszagosítás. A földgáz szagosítá- 
sára a vezetékben korróziót okozó etil- 
merkaptán helyett javasolta a sokkal inten
zívebb szaghatású, de nem korróziós hatású 
tetrahidro-tiofén alkalmazását. A jelenlegi 
tendencia kénmentes szagosítók kidolgo
zása.

Az előadásban bemutatott szerteágazó, 
igazi mérnöki teljesítmények is bizonyít
ják, hogy Dr. Haidegger Ernő a sokat em
legetett „Varga-iskola”, illetve „Varga
szellem” egyik legkiválóbb, legeredmé
nyesebb képviselője.

Varga-díjat és Műszaki Alkotói Díjat a 
Varga Alapítvány kuratóriumának átalaku
lása miatt ebben az évben nem adtak ki.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudo
mányi Egyetem Diját a Tudományos Ta
nács ebben az évben Dr. Nyeste Lászlónak 
ítélte oda.

Dr. Nyeste László 1952-ben vegyész
mérnökként végzett a Budapesti Műszaki 
Egyetemen, és azóta megszakítás nélkül a 
Mezőgazdasági Kémiai Technológia Tan
széken dolgozik. 1961-ben kandidátusi, 
1982-ben doktori tudományos fokozatot 
szerzett, 1984-óta egyetemi tanár. Hosszú 
évekig volt a tanszékvezető helyettese, és 
nyugdíjba vonulásáig az általa létrehozott 
Fermentációs Kutató Csoport vezetője. 
Többször volt tagja a Vegyészmérnöki Kar 
Tanácsának, 1973-78 között az Egyetemi 
Tanácsnak is.

Rendkívül színvonalas és hivatásszerű
en végzett oktatómunka jellemezte, a kar 
egyik meghatározó és iránymutató oktatója 
volt. Számos tárgyat alakított ki, ezekhez 
14, ma is korszerű és használható jegyzetet 
készített. A hallgatóság által is elismerten a 
kar egyik legjobb előadója, több hazai

egyetemen oktatott, illetve oktat ma is 
rendszeresen. Vendégprofesszorként okta
tott Indiában, Egyiptomban, Kubában és 
Máltán.

Egyénisége és modem szemlélete meg
határozója lett a tanszék oktatási és kutatá
si tevékenységének, az ő munkássága nyo
mán vált a kvantitatív látásmód és a 
matematikai modellezés igénye, a műveleti 
szemléletű tárgyalás általánossá a tanszé
ken (Mikrobiológia, Biomémöki művele
tek és folyamatok). Elsőként hozott létre az 
országban a tanszéken fermentációs kísér
leti üzemet, amelyben mérnöki-műveleti 
szemléletű biotechnológiai kutatási-fej
lesztési feladatok (pl. léptéknövelés) vé
gezhetők el. Ugyancsak az irányítása alatt 
készült el az ország első, számítógép-ve
zérlésű fermentációs berendezése.

Rendkívül kiterjedt hazai és nemzetkö
zi tudományos kapcsolatai vannak, egy sor 
hazai és nemzetközi szervezet tagja, ill. ve
zetőségi tagja.

A díjátadáson Dr. Nyeste László 
„Glükonsav fermentáció” címmel tartott 
előadást. Az általánosított logisztikus 
egyenletet, mint segédmodellt használta fel 
különböző fermentációk (szorbóz, glükon
sav, SPC stb.) különböző paraméterei 
(sejt-, termék- és szubsztrátkoncentráció) 
időbeli változásának leírására. A kiegészítő 
program segítségével sebességi és hozam 
konstansértékek meghatározását is elvé
gezte.

A Gluconobacter suboxidans által kata
lizált alábbi konszekutív reakciót tanulmá
nyozta:

glükóz —> glükono-lakton —> glükonsav 
—> 5-keto-glükonsav

A következő paraméterek hatását vizs
gálta a reakcióra: törzsek, kezdeti glü
kózkoncentráció, pH, hőmérséklet, oxigén
átviteli sebesség, a semlegesítés módja 
(CaC03, Na2C 0 3). Többek között megálla
pította, hogy a szakirodalomban általáno
san elfogadott kinetikai kép az 5-keto- 
glükonsav fermentációjára nem igaz.

A glükonsav-fermentációt leíró mate
matikai modellt szerkesztett. A különböző 
hőmérsékleteken futtatott fermentációk 
adataiból a Pontryagin maximum elv és a 
modell felhasználásával egy optimális hő- 
mérsékleti profilt alakított ki, melynek se
gítségével a glükonsav-fermentáció idejét 
minimalizálni, ezzel a folyamat produktivi
tását növelni lehet. A kialakított módszert 
sikeresen alkalmazták a bacitracin fermen
tációnál is. Úttörő szerepet játszott az opti
mális fermentációs kontrollprofilok kiala
kításában.

A Veszprémi Egyetemi Díj kitüntetettje 
ebben az évben Dr. Marton Gyula.

Dr. Marton Gyula 1963-ban szerzett ve-
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gyészmémöki oklevelet a Veszprémi Egye
tem szilikátkémiai ágazatán, majd a Vegy
ipari Műveleti Tanszéken helyezkedett el, 
és azóta folyamatosan ezen a tanszéken 
dolgozik. 1964-től tanársegéd, 1969-től ad
junktus, 1988-tól docens, 1990-98 között a 
Vegyipari Műveleti Tanszék vezetője. 
1989-92 között az egyetem oktatási rektor
helyettese, 1998-tól 2002-ig a Mérnöki Kar 
dékánja. 1968-ban műszaki doktori címet, 
1978-ben kandidátusi tudományos fokoza
tot szerzett „Furfurolgyártó reaktorok opti
mális kinetikai tervezése” című értekezésé
vel, 1996-ban habilitált, azóta egyetemi 
tanár.

Az Veszprémi Egyetem Szervező Ve
gyészmérnöki és Vegyipari Gépész-Üzem
mérnöki Szakán mind a nappali, mind a le
velező tagozaton önállóan oktatja a 
Vegyipari Művelettan tantárgyat. 1972 és 
1988 között tagja volt az egyetem tanácsá
nak. 1985-ben Kiváló Munkáért érdem
éremmel tüntették ki.

Tanszéki kutatómunkát az 1970-es évek 
elejétől kezdve főleg környezetvédelmi ér
dekű szeparációs műveletek és reaktorok 
kifejlesztése és tervezése, valamint ipari 
hulladékhasznosító eljárások kidolgozása 
témákban végez. Intenzív kutatást folytat 
különféle biomasszák átalakítására, növé
nyi hulladékok (lombos fák, nád, szalma, 
kukoricaszár és csutka) hemicellulóz, lig
nin és cellulóz alkotóinak kinyerésére. E te
rületeken közös kutatási projekteket alakí
tott ki az athéni műszaki egyetem és a 
michigani State University egy-egy pro
fesszorával. Számos nyugat- és kelet-euró
pai, valamint amerikai szakemberrel dolgo
zott együtt nemzetközi kooperációban 
(PHARE, COST, JOULE, ÉCLAIR, Tem- 
pus programok). A hazai kutatásokat az 
OMFB, OTKA, KKA, és IM támogatták. 
Értékes helyezéseket ért el a VEAB és az 
OMÉK pályázatain.

Tagja az Európai Vegyészmérnökök 
Szövetsége (EFCE) Reakciókinetikai, vala
mint Környezetvédelmi Munkabizottságá
nak, a Végrehajtó Bizottság tagja, a 
Kutatási-Fejlesztési Keretprogram felkért 
szakértője. Ezeken felül tagja 12 hazai 
szakmai bizottságnak.

Referált cikkeinek száma 109, ebből 27 
külföldi folyóiratban. 26 előadást tartott 
nemzetközi konferenciákon. 5 megadott 
magyar szabadalom feltalálója, 5 műszaki 
alkotása az iparban megvalósult.

Előadásának címe „Barangolásaim a 
zöld-kémia mérnöki gyakorlatában” volt, 
melyben egyik legújabb, a Nemzeti 
kutatási-fejlesztési pályázat részét képező 
kutatási tervről számolt be. A konkrét cél 
olyan keményítő alapú termékcsalád kifej
lesztése volt, melynek tagjai a felhasználók



egészsége és a környezet védelme érdeké
ben alkalmazhatók az ipar, a mezőgazda
ság, az ivóvíz- és szennyvíztisztítás terüle
tén. Főbb előnyei:

-  megújuló nyersanyagból származnak,
-  megfelelő reagensek pontos használa

ta esetén nem mérgezőek, és
-  környezeti hatásra lebomlanak.
A keményítő természetes polimerjeit 

kémiai módosítással (éter- és észterképzé
ses reakcióval) képessé tehetjük arra, hogy 
a jelenleg alkalmazott szintetikus polimere
ket részben, vagy teljes mértékben helyet
tesítsék bizonyos alkalmazási területeken.

Labortechnika Kiállítás 2003
(Budapest, 2003. február 25-28.)

A sorrendben ötödik Labortechnika Kiállí
tást a Budapesti Vásárközpont F pavilonjá
ban tartották meg. A rendezvény elsősorban 
a vegyészek, vegyészmérnökök, biokémi
kusok és a társtestületek szakemberei ér
deklődésére tart számot. A labortechnika 
összefoglaló név alatt ez alkalommal a kö
vetkező termék- és szolgáltatáscsoportok 
gyártó- és forgalmazó cégei állítottak ki:

Új Sartorius képviseleti iroda

A Sartorius cég évtizedek óta ismert Ma
gyarországon is elsősorban világhírű 
elektronikus precíziós mérlegei révén. 
A cég több mint száz évvel ezelőtt családi 
vállalkozásként indult, amely a göttingeni 
egyetem kutatói részére gyártott nagy pon
tosságú műszereket. Vezetői mindig élen
jártak az innovációban és szorosan együtt
működtek a tudományos területen dolgo
zókkal. Elsőként alkalmazták például az 
alumíniumot a mikromérleg készítéséhez. 
Jól érzékelték a fejlődés irányát, így felis
merték a magyar Zsigmondy professzor 
membrángyártási szabadalmának jelentő
ségét, és annak alapján a világon elsőként 
kezdtek ipari méretekben membránszűrő
ket gyártani.

A háború és annak következményei 
több mint egy évtizedre visszavetették a 
cég fejlődését. Áttörést a ’60-as évek végén 
kidolgozott elektromágneses erőkompen
zációs mérlegek piaci bevezetése jelentett, 
és ismét a világszínvonal élére került a cég 
(a Holdról hozott kőzetminták vizsgálatá
nál is szerepet kapott a Sartorius mérlege). 
A ’80-as évekre a Sartorius világszerte, 
több mint száz országban kiépítette képvi
seleti rendszerét, és leányvállalatokat ala
pított Franciaországban, Olaszországban, 
Ausztriában, Angliában, az USA-ban és In-

A polimerszerkezet megtartása mellett a 
megfelelő funkciós csoportok létrehozásá
val sokféle biopolimert nyerhetünk:

-  a flokkulálószerek az ivóvíz- és 
szennyvíztisztításnál a derítési lépés
ben használhatók. A keményítő-fosz
fátok anionos, bizonyos éterek pedig 
kationos flokkulálószerként működ
nek;

-  a nyújtott hatású kapszulálószerek, pl. 
keményítő-acetátok vagy -maleátok, 
gyógyszerek, növényvédő szerek és 
műtrágyák hordozójaként csökkentik, 
illetve szabályozzák a hatóanyag-ki

-  analitikai, fizikai-kémiai műszerek,
-  laboratóriumi eszközök, berendezé

sek,
-  laborbútorok,
-  vegyszerek, gázok,
-  analitikai mérésszolgáltatók, szerviz

cégek,
-  laboratóriumi információszolgálta

tók, szakmai szervezetek.

Budakeszin

diában. A cég jó kapcsolatokkal rendelke
zett Magyarországon is. A változások adta 
lehetőségeket kihasználva előbb 1985-től 
saját szaktanácsadót alkalmazott, majd 
1989-től saját képviseletet és szervizt ho
zott létre S-Membrán Kft. néven.

Az egykori családi vállalkozásból mára 
500 MEUR-t megközelítő éves árbevételű 
multinacionális vállalatcsoport jött létre. 
Fejlesztési céljuk a mérleggyártás és a 
membránszűrőgyártás területein a termék- 
választék bővítése, és -  amit fontosabbnak 
tartanak -  biotechnológiai ipari háttér meg
teremtése. A Sartorius mai kínálatában a 
sejttenyésztés, koncentrálás és szeparálás 
laboratóriumi méretű eszközeitől az ipari 
méretű berendezésekig a teljes választék 
szerepel.

A cég magyarországi forgalma az el
múlt három évben megkétszereződött, ta
valyi árbevétele elérte a 2 MEUR-t. Ennek 
jelentős és egyre növekvő részét a képvise
let által végzett engineeringtevékenység 
hozza. Szerviztevékenységük kibővült a 
megrendelők minőségbiztosítási rendsze
rébe illeszkedő kalibrációs dokumentációk, 
I/Q, Q/Q, P/Q elkészítésével. A cég élni tud 
a Sartorius Group által biztosított háttérle
hetőségekkel. A képviselet több mint öt 
éve ISO-minősített, és elsőként rendelke-

bocsátás sebességét, ezáltal védik a 
felhasználó egészségét, csökkentik a 
környezetterhelést;

-  a víz kezelésénél használható kis mo
lekulatömegű keményítő-foszfátok, a 
citrátok gátolják a lebegőanyag kivá
lását és a vízkövesedést.

Az eddig elért eredményeket üzemszerű 
körülmények között is sikerült igazolni, né
hány piacképes termék gyártása -  kisvállal
kozás keretében -  megkezdődött.

Mándy Tamás

A kiállításon 73 kiállító cég 1511 nettó 
m2-en közel 3 000 szakmai érdeklődő ré
szére mutatta be legújabb termékeit/szol- 
gáltatásait, nem csak a honi, de a Kárpát
medence- országaiból érkező látogatók 
számára is. A labortechnika folyamatos fej
lődése és a felhasználók új iránti állandó ér
deklődése arra ösztönzi a szervező Labor- 
technika Egyesülést, hogy a sorozatot 
tovább folytassa. Legközelebbi kiállításun
kat 2004 februárjában, az immár „szoká
sos” időpontban szervezzük meg.

Müller Tibor

zett akkreditációval Magyarországon a 
mérlegek hivatalos kalibrációjára. Ma már 
van olyan ipari létesítmény Magyarorszá
gon -  a Zalakerámia, Tófej - ,  amelynek va
lamennyi mérlege a Sartorius tagvállalatai
tól származik. A kft.-nek több mint 150 
vállalattal van egész éves karbantartási, 
szerviz és minőségbiztosítási dokumentá
ciós munkára vonatkozó szerződése, és ez 
mintegy 1 500 berendezésre terjed ki. 
2 0 0 2 -ben két robbanásveszélyes termelő
üzemben működő központi számítógép-ve
zérléses mérlegrendszert helyeztek műkö
désbe a cég szakemberei.

A magyarországi terjeszkedés során az 
S-Membrán Kft. kinőtte régi irodáját. 
Az 1985-ben még egyfős képviselet ma 
már 14 alkalmazottal és több külsős mun
katárssal dolgozik. Ez év márciusában köl
töztek be a logisztikailag igen kedvező he
lyen, a budakeszi iparterületen létesített 
525 m2 alapterületű új szerviz- és iroda
épületbe. A 2003. március 20-ai ünnepé
lyes átadáson jelen voltak a Sartorius 
Group igazgatótanácsának elnöke, Utz 
Claassen professzor, Budakeszi polgár- 
mestere, a Német-Magyar Kereskedelmi 
kamara és több jelentős vállalat, valamint a 
BME képviselői is.

Bővebbet a Sartorius-Membrán Kft.-ről 
a www.s-membran.hu honlapon találha
tunk.

Liptay György
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Hírek az iparból

Hungaropharma Rt.

15%-ról 19,71%-ra növelte tulajdoni há
nyadát az Egis Rt. és a Richter Gedeon Rt. 
a társaságban a 15%-nyi dolgozói részvé
nyekből való vásárlással. A konzorcium 
harmadik tagja, a Béres Rt. 15%-ról 17,5-re 
növelte részesedését. Az ÁPV Rt. 25%-os 
(+aranyrészvény) hányaddal rendelkezik a 
legnagyobb gyógyszer-nagykereskedelmi 
cégben, amiből 10%-nyi tulajdont a Forrás 
Rt.-be apportált.

A Hungaropharma Rt. árbevétele 
2 0 0 2 -ben 113 milliárd forint volt, a 2001 -es 
93 és a 2000-s 79 milliárdhoz képest.

Richter Gedeon Rt.

Most először készített a vállalat konszoli
dált mérleget is. Ebbe a Richter által tulaj
donolt vállalkozások kerülnek be. 
A Richter csoport árbevétele 119,75 milli
árd forint volt, de a Richter Gedeon Rt.-é is 
megközelítette a 100  milliárd forintot. 
A csoport mérleg szerinti eredménye 28,8 
milliárd, az rt.-é közel ugyanennyi. A le
ányvállalatok a jövőben fogják növelni az 
eredményt, nyilatkozta Bogsch Erik vezér- 
igazgató.

Ötéves kizárólagos hasznosítási szerző
dést írt alá a Richter a Biogen International
B.V. céggel az Avonex, szklerózis multip
lex elleni szer forgalmazására. A jog Ma
gyarországon kívül több, a Richter számára 
fontos kelet-európai országra is vonatko
zik. A Biogen amerikai cég 1978-ban ala
kult, és biotechnológiai módszerekkel állít 
elő szklerózis multiplex és pszoriázis elleni 
szereket.

Magyar Olaj- és Gázipari Rt.

Megindult a Mól és a Yukos közös termelé
se a Zapadno-Malobalik olajmezőn. A Mól 
a vegyesvállalat 50 százalékos tulajdonosá
vá vált. A közös termelés jelenlegi mértéke 
mintegy 19 000 hordó naponta, és 2005- 
ben éri el a napi 55 000 hordós kitermelési 
csúcsszintet.

A Gazdasági Versenyhivatal után a 
szlovák versenyhivatal is áldását adta a 
Mól tulajdonszerzésére a Slovnaftban. így 
a magyar olajtársaság tulajdonrésze hivata
losan is 67,8 százalékra emelkedhet. A Mól 
a szlovák cég korábbi tulajdonosaival még 
novemberben állapodott meg a Slovnaft 
31,6 százalékos részvénypakettjének meg
vásárlásáról, amelyért a magyar cég kész
pénz és saját részvények formájában közel 
360 millió dollárt fizetett eddig.

mkl

A Mól 15 éves szerződést írt alá az 
Earth Tech Mérnöki Kft.-vel, a százhalom
battai finomító szennyvízkezelési és hulla
dékégetési rendszerének közel 10 milliárd 
forintos fejlesztéséről, illetve a szolgáltatás 
hosszú távú működtetéséről. A megállapo
dás értelmében az Earth Tech veszi át a 
százhalombattai finomító szennyvízkezelé
si és hulladékégetési rendszerének működ
tetését, és azt 15 éven keresztül szolgálta
tásként nyújtja a Mól részére, úgy hogy az 
eszközök továbbra is a Mól tulajdonában 
maradnak. Az Earth Tech Kft. az azonos 
nevű amerikai cég magyar leányvállalata.

A Mól Rt. meghirdetett stratégiájának 
újabb lépéseként értékesítette a Dél-dunán
túli Gázszolgáltató Rt.-ben (Ddgáz) meglé
vő 16,78 százalékos tulajdonrészét. A vevő 
a Ruhrgas Energie AG és az RWE-Gas AG 
konzorciuma. A részesedés könyv szerinti 
értéke 1,8 milliárd forint, míg a vételár 2,25 
milliárd forint.

A 47,48 Mrd-os eredményből 55 
Ft/részvény osztalékot fogadott el a Mól 
Közgyűlése.

Magyar benzinkúthálózat

Koncentrálódik a tulajdonosi szerkezet a 
hazai benzinkutaknál. Az első távozó a ku
vaiti Q8 volt 1996-ban, amelynek 35 kútját 
az osztrák OMV szerezte meg. 1998-ban a 
BP döntött úgy, hogy elhagyja azokat az or
szágokat, ahol piaci részesedésével nem tud 
az első két hely egyikére kerülni, s kivonult 
ebből a térségből. 28 kútját ugyancsak az 
OMV vette át. Tavaly a líbiai Tamoil csere
üzletet hajtott végre az olasz Agippal, s ez
zel 11 magyar Tamoil-kút került át az olasz 
céghez. Ezek a mozgások megszilárdították 
a hazai piacon már korábban is kialakult 
sorrendet: a piacvezető a Mól, utána követ
kezik a Shell, és szorosan felzárkózott a har
madik helyre az OMV. Magyarországon sa
játos helyet foglal el a Magyar Autóklub 
által létrehozott Klubpetrol-hálózat, amely 
mintegy 30 töltőállomással rendelkezik.

BorsodChem Rt.

A cég április végén tartja rendes közgyűlés
ét. A jelenlegi tulajdonosi szerkezet a kö
vetkező, miután az Aurora Holding kifizet
te a vételárat a Milford Holdings-nak a 
29,74%-nyi részvényért:

Collegia Privatstiftung (A-2402 Maria 
Ellend, Hofstrasse 17., Ausztria) közvetett 
befolyása 88,97% azáltal, hogy többségi tu
lajdonosa a VCP Capital Partners Unter- 
nehmensberatungs AG.-nek,

-  mely 95%-ban tulajdonosa a VCP 
Industrie Beteiligungen AG (ez az új neve 
az Aurora Holding-nak), mely 29,74% 
részvénnyel rendelkezik

-  mely 100%-os tulajdonosa a CEE Oil 
& Gas Beteiligung und Verwaltung GmbH- 
nak, mely 59,23% részvénnyel rendelkezik

Az igazgatóság 230 Ft részvényenkénti 
osztalékot javasol.

Duna Profit 2002 Rt.

Négymilliárdos beruházás keretében nyí
lászárókat előállító gyárat épít a Borsod- 
Abaúj-Zemplén megyei Sajóvelezd határá
ban a Duna Profit 2002 Rt. Az üzemben 
várhatóan nyáron indul a termelés. A Duna 
Profit 2002 Rt. azért választotta Borsodot 
beruházása helyszínéül, mert itt található az 
ország két legnagyobb alapanyaggyára, a 
Tiszai Vegyi Kombinát Rt. és a Bor
sodChem Rt., azaz a műanyag-alapanyag
hoz könnyebben hozzájuthatnak, de egyben 
szakmai hagyományai is vannak a mű
anyag-feldolgozásnak, sőt ilyen jellegű kö
zépfokú képzés is folyik a térségben.

Graboplast Rt.

A tervezettet megközelítő, 17,45 milliárd 
forint árbevételt ért el a cégcsoport. Ez 6% 
növekedést jelent a 2 0 0 1 . évihez képest. 
A forgalom 35%-a a keleti, 42%-a a nyuga
ti és 23%-a a hazai piacra kerül. A most el
fogadott ötéves terv szerint évi 13% növe
kedést terveznek.

A társaság jövedelmezősége a terv sze
rint alakult. Az adózás utáni 250 millió fo
rintos veszteségének jó része pedig abból 
származik, hogy Rába-részvényeit értéke
sítette a Wallis Rt.-nek, s a vétel és az el
adás közötti árfolyamkülönbség több mint 
ötszázmilliós mínuszt jelentett.

Az ABC Befektetési Rt. tulajdonában 
lévő Graboplast Rt. Holdinghoz öt kft. tar
tozik. Közülük négy (Grabofloor, Grabo- 
parkett, Grabo s az ingatlanforgalmazó 
GIF) az rt. teljes tulajdonában van, míg a 
szőnyeggyártó Sotex Kft.-ben 96,5 százalé
kos a részesedése.

Karsai Holding

8,3 milliárd forintos árbevételt ért el a mű
anyag-feldolgozó cégcsoport. Az idei terv 
10 milliárd forint.

A Pannonplast április végi közgyűlésé
re a Karsai Béla által hivatalosan beterjesz
tett napirendi pontok az igazgatóság és a 
felügyelőbizottság visszahívását és új vá
lasztását tűzték ki.
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Pannonplast Rt.

A 2001-ig szokásos 130 forintos osztalék 
helyett most nem javasol osztalékfizetést a 
cég igazgatósága. A tavalyi osztalék 75 Ft 
volt részvényenként, 2 0 0 1 -ben pedig 100  
Ft.

Sikerült a Phillipstől videó- és tévéké
szülékek műanyagalkatrészeinek gyártásá
ra megrendelést szerezni. Ez a székesfehér
vári Moldin számára az elvesztett kapacitás 
részbeni kitöltését jelenti.

A Csoport 959 M Ft veszteséggel zárt, 
árbevétele, 26,9 milliárd forint, 5 milliárd 
forinttal kevesebb mint tavaly.

A tulajdonosi szerkezetben új hír, hogy 
az igazgatóság áprilisban értékesítette a cég 
2,95%-nyi saját, nem szavazó részvényét.

Gabriel-Chemie

Lóki Éva, a Gabriel-Chemie osztrák mű- 
anyagipari vállalat magyarországi képvise

lője bejelentette, hogy a társaság saját ter
melőegységet létesít Magyarországon. 
Az ehhez szükséges gyártóberendezéseket 
a TVK Rt.-től már megvásárolták, az átala
kítási munkálatok végeztével tavasszal már 
meg is indulhat a gyártás Tiszaújvárosban, 
a TVK Rt. telephelyén.

S. C. Johnson Kft.

A kozmetikai és háztartásvegyiparban köz
ismert cég 1993 óta van jelen a hazai pia
con. 2002-ben 3 milliárd forint árbevételt 
értek el, ezt idén 16%-kal kívánják növelni. 
A bútorápoló szerek piacán 70%-os része
sedéssel bírnak, a légfrissítők piacán pedig 
40%-kal.

OAM Steel Kft.

Májusban lehet, hogy újraindul a januárban 
leállított és csődöt jelentett acélgyártó diós
győri vállalat. A kijelölt felszámolóbiztos

Kovács János, a Mátraholding Rt. vezér- 
igazgatója. Az újraindításhoz 2 milliárd fo
rint kellene, a hitelező bankok hajlandónak 
mutatkoznak a finanszírozásra.

Első Vegyi Industria Rt.

A tavalyinál kisebb árbevétel (1,679 milli
árd forint) mellett növelte eredményét a fő
ként finomkémiai termékeket gyártó buda
pesti cég. A mérleg szerinti eredmény 214 
M Ft volt. 149 M Ft értékű beruházást haj
tottak végre, felújították a csatornahálóza
tot, az épületeket és többféle, technológiai 
célú beruházást is végrehajtottak. Ilyen si
keres beruházás volt a vajsav-klorid tisztí
tására épített üveg rektifikáló berendezés.

Dunaferr Rt.

Privatizációs tanácsadásra írt ki pályázatot 
a fő tulajdonos, az ÁPV Rt.

K. Gy.

Az elmúlt év decembere óta termel a TVK intenzlfikált 
PP-4 gyára

A TVK Polipropilén-4 üzeme 30%-os ka
pacitásbővítését két ütemben hajtották vég
re. 2001  második fél évében elvégezték a 
polimerüzem folyamatirányító számítógé
pének fejlesztését, tavaly pedig -  a szűk ke
resztmetszetek feloldásával -  megnövelték 
az üzem termelési kapacitását. Mivel a 
többlettermelést az üzem logisztikai részé
nek kell tárolnia, csomagolnia és a vevők 
felé kiszolgálnia, ezért fontos feladat volt 
az üzem logisztikai részének bővítése is.

A TVK Rt. igazgatósága több mint 4 
milliárd forintos keretösszeget irányzott elő 
a projekt megvalósítására. A sikeresen vég
rehajtott projekt során a költségtervhez ké
pest jelentős megtakarítást sikerült elérni. 
A projekt további végrehajtásának pozití

vuma, hogy rendkívüli műszaki, biztonság- 
technikai, illetve munkavédelmi esemény 
nem fordult elő. A próbaüzem tavaly de
cember 12-én fejeződött be, a projekt hiva
talos értékelését pedig a január 22-i Stee
ring Commitee ülésen végezték még a 
megvalósításban részt vevők munkájának 
elismerésével.

A projekt megvalósítása során három 
kritikus momentum volt, amelyek kiemelt 
figyelmet igényeltek. Az egyik a zsákoló
gép cseréje, hiszen mindez folyamatos por- 
és granulátum-termelés mellett zajlott, 
ezért gondoskodni kellett a legyártott ter
mék elhelyezéséről. Szintén technológiai 
eredetű nehézségeket vetett fel a polimer
üzem leállása alatti tevékenységek meg

S$em£e.. .S$entCe.. .S$ewCe

Szemétégető művek hamujának 
környezetkímélő feldolgozása

A háztartási szemét(hulladék)égető művek
ben keletkezett hamut általában deponál
ják. A tokiói Rasa Corp. a Pacific Metals 
Co. (Aomori, Japán) és a Fuji Electric 
Engineering Co. (Tokio, Japán) közremű
ködésével szemétégető üzemek hamujának 
feldolgozására szolgáló eljárást dolgozott 
ki, aminek alkalmazásával a deponálás el
kerülhető. Az eljárás neve: Para-Eco Recy
cling System.

Az eljárás szerint a szemétégető mű ha
muját előbb 2-5% koksszal és szervetlen 
magnézium- és kalciumtartalmú salakkép
ző anyaggal keverik össze, majd a keveré
ket egy 1800 K-re hevített ívkemencébe fo
lyamatosan betáplálják. Az ívkemencében 
a hamu fémtartalma (Fe, Cu, Cr) olvadt 
fémötvözetté redukálódik, amit a kemence 
aljáról csapolnak. Ez az eredeti hamunak 
kb. 5%-át teszi ki. Az ívkemence közepe tá
járól szervetlen salakot csapolnak, ami az 
eredeti hamunak mintegy 55%-a. A salak
ból vizes gyorshűtéssel üvegszerű port le-

szervezése. Csak korlátozott idő állt rendel
kezésre, ezért részletes leállási ütemtervet 
kellett készíteni a Tecnimonttal és a kivite
lezőkkel közösen, akik tartalék erőforrások 
bevonásával biztosították, hogy a rövidített 
periódus alatt sikerüljön befejezni vala
mennyi tevékenységet. Végül -  a 2003-ban 
figyelembe vehető adókedvezmény miatt -  
kiemelten fontos volt a hatósági engedé
lyek megszerzése a használatba vételi eljá
rásig, valamint az aktiválás időbeni végre
hajtása.

Összességében elmondható, hogy a PP- 
4 intenzifikálási projekt sokrétű kihívást tá
masztott a közreműködő csapattagoknak. 
Az elvégzett munka eredménye pedig kéz
zelfogható: az üzem -  jó minőségű termé
keket gyártva -  182 kt/év kapacitással, 
megbízhatóan működik.

Nádas i András 
(A TVK Híradó 12. évf. 2. számából)

hét előállítani, ami cementgyártáshoz hasz
nálható fel, lassú hűtéssel kristályos szerke
zetű műkő és műkavics állítható elő. A ke
mencéből távozó gáz illékony fémeket (Zn, 
Cd, Na, K) és dioxinokat tartalmaz. Utóbbi
akat aktív szénnel kötik meg és a telítődött 
aktív szenet az ívkemencébe visszavezetik.

A Rasa cég szerint az eljárás, amelyet 10 t/nap 
kapacitású kísérleti üzemben teszteltek, csak va
lamivel drágább, mint a deponálás, viszont alkal
mazásával a környezeti problémák teljesen ki
küszöbölhetők.
(Chemical Engineering, March 2003, p. 17) S.P.
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A vegyipari vállalatok 2002. évi főbb adatai I

Agrokém ia Sellye Rt., Sellye

Megnevezés
2001. 2002. Index, % 

2002/2001Mrd Ft

Értékesítés nettó árbevétele 0,84 0,7 83

ebből export 0,46 0,33 72

Adózás előtti eredmény 0,35 0,03 9

Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 71 62 87

Jegyzett tőke 0,16 0,16 100

ebből külföldi részesedés - - -

ebből állami tulajdon - - -
Beruházás 0,02 0,03 150

Tárgyi eszközök bruttó értéke 0,44 0,46 105

Tárgyi eszközök nettó értéke 0,16 0,17 106

A lbuplast Rt., Budapest

Megnevezés
2001. 2002. Index ,% 

2002/2001Mrd Ft

Értékesítés nettó árbevétele 1,42 1,53 107,8

ebből export 0,08 0,08 100

Adózás előtti eredmény 0,08 0,18 225

Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 106 108 101,9

Jegyzett tőke 0,27 0,27 100

ebből külföldi részesedés 0,27 0,17 100

ebből állami tulajdon - - -

Beruházás 0,13 0,16 123,1
Tárgyi eszközök bruttó értéke 0,7 0,8 114,3
Tárgyi eszközök nettó értéke 0,31 0,35 112,9

BorsodChem  Rt., Kazincbarcika

Megnevezés
2001. 2002. Index, % 

2002/2001Mrd Ft

Értékesítés nettó árbevétele 116,3 124,5 107,1
ebből export 90,9 100,8 110,9

Adózás előtti eredmény 8,2 12,5 152,4

Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 4 220 4 136 98
Jegyzett tőke 12,3 12,3 100

ebből külföldi részesedés 11,1 11 99,1
ebből állami tulajdon - 0,5 -

Beruházás 23,1 10,7 46,3
Tárgyi eszközök bruttó értéke 118,3 128,7 108,8
Tárgyi eszközök nettó értéke 85 88,9 104,6

Carbosint Kft., Budapest

Megnevezés
2001. 2002. Index, % 

2002/2001Mrd Ft

Értékesítés nettó árbevétele 0,285 0,255 83
ebből export 0,004 0,002 50

Adózás előtti eredmény 0,004 0,004 100
Átlagos statisztikai állományi létszám (fo) 98 83 85
Jegyzett tőke 0,006 0,006 100

ebből külföldi részesedés - - -

ebből állami tulajdon - - -
Beruházás - - -
Tárgyi eszközök bruttó értéke 0,063 0,075 119
Tárgyi eszközök nettó értéke 0,047 0,056 119

mkl

Agroterm  Kft., Perem artongyártelep

Megnevezés
2001. 2002. Index, % 

2002/2001Mrd Ft

Értékesítés nettó árbevétele 0,69 0,57 83

ebből export 0,09 0,06 67

Adózás előtti eredmény 0,09 0,03 33

Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 58 57 99

Jegyzett tőke 0,12 0,12 100

ebből külföldi részesedés - - -

ebből állami tulajdon - - -

Beruházás 0,02 0,02 100

Tárgyi eszközök bruttó értéke 0,35 0,37 106

Tárgyi eszközök nettó értéke 0,22 0,21 96

Béres G yógyszergyár Rt., Budapest

Megnevezés
2001. 2002. Index, % 

2002/2001Mrd Ft

Értékesítés nettó árbevétele 3,552 4,102 115

ebből export 0,194 0,177 91

Adózás előtti eredmény 0,886 0,94 106

Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 162 191 118

Jegyzett tőke 0,245 0,245 100

ebből külföldi részesedés 0,087 0,084 97

ebből állami tulajdon - - -

Beruházás 0,000 614 0,004 229 689

Tárgyi eszközök bruttó értéke 0,934 1,161 124

Tárgyi eszközök nettó értéke 0,845 0,929 110

Budaplast Rt., Budapest

Megnevezés
2001. 2002. Index ,% 

2002/2001Mrd Ft

Értékesítés nettó árbevétele 0,791 0,753 95,2

ebből export 0,201 0,201 100

Adózás előtti eredmény 0,052 0,039 75

Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 142 148 104,2

Jegyzett tőke 0,326 0,326 100

ebből külföldi részesedés - - -

ebből állami tulajdon - - -

Beruházás 0,079 52 0,160 419 201,7

Tárgyi eszközök bruttó értéke 0,590 974 0,749 87 126,9

Tárgyi eszközök nettó értéke 0,450 872 0,559 426 124,1

EG IS G yógyszergyár Rt., Budapest

Megnevezés
2000/
2001*

2001/
2002*

Index, % 
2001-2002/ 
2000-2001Mrd Ft

Értékesítés nettó árbevétele 49,9 55,3 110,8

ebből export 31,9 34,4 107,8

Adózás előtti eredmény 7,8 6,7 85,9

Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 2 752 2 766 100,5

Jegyzett tőke 7,8 7,8 100

ebből külföldi részesedés 7,2 7,3 101,4

ebből állami tulajdon - - -

Beruházás 6,1 7 114,8

Tárgyi eszközök bruttó értéke 35,2 40,5 115,1

Tárgyi eszközök nettó értéke 24,0 26,9 112,1

*
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Syyeaütetc élet

Jegyzőkönyv az MKE IB 2003. április 17-i üléséről

Jelen vannak: Androsits Beáta, Banai End
re, Bognár János, Gimesi Ottó, Hencsei 
Pál, Hermecz István, Hlavay József, 
Kalaus György, Körtvélyessy Gyula, Pallos 
László

Kimentette magát: Jedlovszky Pál, Kál
mán Alajos

1. A küldöttközgyűlés előkészítése
Az IB pontosította a küldöttközgyűlés 

már megjelent napirendi pontjait. A leveze
tő elnök végig a jelölőbizottság elnöke, 
Náray-Szabó Gábor lesz. Androsits Beáta 
jelzi az előző mandátumvizsgáló és szava
zatszámláló bizottságok tagjainak, hogy az 
IB újra őket kéri fel ezekre a feladatokra.

Az IB megállapodott abban is, hogy 
mely anyagok kerülnek kiküldésre a kül
döttek részére, és melyek jelennek meg 
csak az interneten.

2. Kitüntetések
A  Than Károly- és a Pfeifer Ignác-em- 

lékérmekre, ill. a Preisich Miklós-díjra be
érkezett 6 , 4, ill. 4 javaslatra az IB titkosan 
szavazott, és a legkisebb helyezési számot

nyert jelöltek kapják idén az érmeket, illet
ve a díjat. Az IB jóváhagyólag tudomásul 
vette a Műszaki Tudományos Bizottság ál
tal a Wartha fince-emlékéremre beérkezett 
javaslatot.

Az IB döntött az egyesületi munkáért 
kiosztott kitüntetésekről, illetve a sikeres 
konferenciaszervezésért kiosztásra kerülő 
díjakról.

Az IB javaslatot fogadott el a MTESZ 
Díjra javasolt személyről.

3. Egyéb
-  A főtitkár ismertette a Magyar Kémi

ai Folyóirattal kapcsolatos vélemények 
összegyűjtésére kiküldött kérdőívek ered
ményeit. 224 válasz érkezett, ebből 208 
MKE-tag. 59 kutató publikált a folyóirat
ban az elmúlt öt évben és 133 elképzelhető
nek tartja, hogy publikálni fog. 74 személy 
fizet elő a válaszolók közül, és 116 esetben 
az intézmény az előfizető, ahol dolgozik. 
Tekintetbe véve, hogy az egyéni előfizetők 
száma kb. a kétszerese ennek, a taglétszám 
pedig tízszerese, látható, hogy főként a la

B e s z á m o l ó  r e n d e z v é n y e k r ő l

XXXIV. Kromatográfiás továbbképző tanfolyam
(Szeged, 2003. ja n u á r  22-24.)

A Magyar Kémikusok Egyesülete Csong- 
rád Megyei Csoportja (MKE CsMCs) janu
ár második felében rendezte az MTESZ 
Kígyó utcai székházában szokásos három
napos, sorrendben a XXXIV. Kromatográ
fiás továbbképző tanfolyamát.

A továbbképző tanfolyam Fülöp Ferenc 
professzornak az MKE CsMCs elnökének 
megnyitójával kezdődött. Meleg szavakkal 
üdvözölte a megjelent közel 70 résztvevőt, 
az előadókat és a kiállító cégek képviselőit 
(B&K Bt., CP-Analitika Kft., Kromat Kft., 
Kvalitex Kft., Merck Kft., Micromass Láb 
Solutions Kft., Novo-Lab Bt., Perform 
Hungária Kft., Sigma-Aldrich Kft., Simkon 
Kft.), akik a jelentős anyagi támogatás mel
lett gazdag kiállítási anyaggal és színvona
las cégelőadásokkal támogatták a rendez
vény sikeres lebonyolítását. A megnyitó 
után e sorok írója és Janáky Tamás (a tanfo
lyam szervezői) köszöntötték az MKE 
CsMCs és a jelenlévők nevében Tyihák Er
nő professzort 70. születésnapja alkalmá
ból. Ezúton is kívánunk professzor úrnak jó 
egészséget és további sikeres kutatómun

kát.
Mielőtt ismertetném a tanfolyam részle

teit, szeretném megköszönni az előadóknak 
a színvonalas, igen érdekes, valamint sok 
újdonságot is tartalmazó előadásokat. Kö
szönet illeti a szekcióelnökök (Dombi 
György, Fülöp Ferenc, Janáky Tamás, Kiri- 
csi Imre, Penke Botond, Tóth Gábor) mun
káját is, akik a gördülékeny lebonyolítást 
segítették.

A tanfolyamon 23 előadás hangzott el. 
Az első előadásban Tyihák professzor 
(MTA Növényvédelmi Kutatóintézet) az 
antibiózis-antibiotikum-formaldehid ciklus 
összefüggéseiről és a mikrobio-OPLC-vel 
történő tanulmányozásáról beszélt. A kö
vetkező előadásban Nyiredy Szabolcs 
(Gyógynövény Kutatóintézet Rt.) a 
planáris kromatográfia új lehetőségeit tár
gyalta bemutatva az új készülékeket is. Kle- 
bovich Imre (EGIS Gyógyszergyár Rt.) az 
igen érzékeny radiokromatográfiás techni
kák gyógyszerkutatásban történő alkalma
zási lehetőségeit tárta a hallgatók elé. 
Mincsovics Emil (OPLC-NIT Kft.) egy

pót előfizetők között kereshetők a válasz
adók.

A 74 jelenlegi előfizetőből 46 hajlandó 
évi 7 000 Ft-ért is vállalni az egyéni előfi
zetést, és a válaszadók fele gondolja úgy, 
hogy az intézménye megtenné ezt ennyiért. 
Az oldalanként 7 300 Ft-os díjat csak 38 
válaszadó tartotta előnyösnek, ők hajlan
dók is lennének ennyit fizetni a közlemé
nyeikért. 28 válaszadó gondolta úgy, hogy 
a cége támogatná a folyóiratot. A név nél
kül felajánlott összegek összesítve 300 EFt- 
ot tesznek ki.

-  Az IB jóváhagyta, hogy az MKE El
nöke a Spanyol Kémikus Egyesület 100 
éves ünnepségén képviselje az egyesületet. 
Az IB felkérte az elnököt arra, hogy előze
tes információkat gyűjtsön be a spanyol 
egyesületről, az ott alkalmazott megoldá
sokról, melyeket aztán a látogatásnál kiegé
szíthet. A látogatás célja, hogy minél többet 
tudjunk meg a társegyesület életéről.

A legközelebbi IB-ülés, az új IB számá
ra június 3-án, kedden 1500 órakor lesz.

A jegyzőkönyvet készítette: 
Körtvélyessy Gyula

most publikálás alatt lévő új módszerről 
beszélt az „Egy- és többcsatornás OPLC- 
elválasztás áramló eluensfallal működő 
szorbenságy szegmentálással” című elő
adásában. Ebédszünet után Keresztes Péter 
(Kromat Kft.) a gyakorlati kromatográfus 
szemével vizsgálta a HPLC-oszlopok al
kalmazásának kérdéseit. Ohmacht Róbert 
(Pécsi Tudományegyetem) előadásában a 
korszerű folyadékkromatográfiás tölteteket 
tárgyalta, ill. az új fejlesztési irányokat mu
tatta be. Előadását a HPLC gyakorlati prob
lémáiról tartott, Janáky Tamás által vezetett 
nagy sikerű kerekasztal-beszélgetés követ
te, amelynek részt vevői Jekő József, Ke
resztes Péter, Ohmacht Róbert és Szókán 
Gyula voltak. A nap végén az érdeklődők 
látogatást tehettek néhány szegedi kroma
tográfiás „műhelyben” (Gabonatermesztési 
Kutató Kht., MTA Szegedi Biológiai Köz
pont, SZTE Orvosi Kémiai Intézet, SZTE 
Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék).

Az utóbbi néhány évben számos GC- 
MS és HPLC-MS készülék került Magyar- 
országra a különböző kutatóhelyekre, ill. 
rutin és akkreditált laboratóriumokba. 
A felhasználók részéről felmerült igény 
szerint, a tanfolyam szervezői egy teljes na
pot szántak ezen kapcsolt módszerek rész
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letes áttekintésére. A kapcsolt módszereket 
ismertető előadásokat Szabó Pál (MTA 
KKKI) a tömegspektrometria alapjait rész
letesen ismertető előadása vezette be. Kele 
Zoltán (SZTE) a HPLC-MS egy speciális 
igen nagy érzékenységű alkalmazásáról, a 
kapilláris LC-MS-ről beszélt. Szünet után 
Jekő József (ICN Magyarország Rt.) a GC- 
MS és LC-MS gyakorlati kérdéseit ismer
tette. Előadását Juhász Gábor (ELTE) igen 
érdekes, a neurotranszmitterek mikrodia- 
lizátumokból történő kvalitatív és kvantita
tív meghatározását ismertető előadása kö
vette. Ebédszünet előtt Juhász Sándor 
(Micromass Láb Solutions Kft.) a tandem 
tömegspektrometria klinikai alkalmazási 
lehetőségeit mutatta be. Babják Mónika 
(Richter Gedeon Rt.) az LC-MS technika 
gyógyszerhatóanyagok vizsgálatában törté
nő igen hatékony alkalmazására mutatott 
be több példát. Szabó Pál (MTA KKKI) 
második előadásában az LC-MS-MS eljá

Analitikai napok
(Budapest, 2003. ja n u á r  29-30.)

Az MKE Analitikai Kémiai Szakosztálya a 
hozzátartozó tizenkét Szakcsoporttal / Tár
sasággal, valamint a Magyar Tömegspekt- 
rometriás Társasággal és a Magyar Spekt- 
rokémiai Társasággal közösen szervezte 
meg a 2003. évi Analitikai napokat. A ren
dezvény lehetőséget biztosított az analitikai 
kémia területén dolgozó kollégáknak, hogy 
bemutathassák egyrészt a főbb nemzetközi 
irányokat, másrészt az utóbbi években elért 
hazai eredményeket.

A rendezvényt Liptay György c. egyete
mi tanár, az Analitikai Szakosztály elnöke 
nyitotta meg, ismertetve a szakosztály tevé
kenységét és eredményeit, az elmúlt 4 éves 
ciklusban. Nevezetesen, hogy a szakosztály 
három nagyobb rendezvényt szervezett: 
Vegyészkonferencia, Analitikai Ankét, 
Analitikai napok. A szakcsoportok / társa
ságok által szervezett rendezvények száma 
23 volt, amelyből 7 nemzetközi részvétellel 
jött létre.

A megnyitót két plenáris előadás követ
te: Horvai György, Pap Tímea „Szelektív 
kötőhelyek kialakítása és analitikai alkal
mazása” címmel, valamint Klebovits Imre 
„Bioanalitikai módszerek fejlődése és 
alkalmazhatósága a korszerű farmakokine- 
tikai és gyógyszer metabolizmus kutatás
ban” címmel. Az előadásokat nagy várako
zás előzte meg, mivel rendkívül aktuális 
témával foglalkoztak. A hallgatóság száma 
a plenáris előadásokon mintegy 250 fő volt. 
Az előadások igen magas színvonalúak 
voltak, és az ismertetett témakörökről szé
les körű áttekintést adtak. Gratulálunk az 
előadóknak.

A szekció-előadások az analitikai kémia 
szinte minden területét lefedték, szervezé
sük az Analitikai Szakosztályhoz tartozó 
szakcsoportok / társaságok és a két társ

mkl

rás kvantitatív kérdéseit tárgyalta. Janáky 
Tamás (SZTE) a kapcsolt tömegspekt- 
rometriás módszerek fehérjeanalízisben 
játszott jelentős szerepéről adott részletes 
ismertetést. Balogh Gábor (MTA SZBK) 
előadásában a lipidek HPLC-MS meghatá
rozásának módszereit tekintette át. Németh 
László (Simkon Kft.) a GC-MS érzékeny
ségnövelési lehetőségeiről beszélt. A nap 
utolsó előadásában Bartha Richárd (CP- 
Analitika Kft.) egy új és hatékony extrak- 
ciós eljárást (ASE) mutatott be. Este a 
résztvevők kellemes hangulatú baráti talál
kozón vettek részt a Roosevelt téri Halász- 
csárdában, ahol vacsora előtt Tyihák Ernő 
professzor tiszteletére emelték poharukat.

A kromatográfiás továbbképzés utolsó 
napján 5 előadás hangzott el, amelyek kö
zül az első kettő az ICP-MS (Németh-Tóth 
Zsolt, Kromat Kft.), ill. a nagyfelbontású 
ICP-MS eljárást (Müller Tibor, Laborex
port Kft.) mutatta be részletesen. Hlavay

szervező társaság vezető munkatársainak 
érdeme. Az alábbi szekciók működtek: Ag
rár és élelmiszer-kémia; Érc-, kőzet és fém
analitika; Elektroanalitika; Kemometria; 
Klinikai kémia; Kromatográfia; Környe
zetvédelmi analitika; Minőségbiztosítás; 
NMR; Radioanalitika; Szervesanalitika; 
Termoanalitika; Spektrometria; Tömeg
spektrometria.

A felsorolt 14 szekcióban összesen 80 
előadás hangzott el. Az előadások magas 
színvonalát a számos nagy szakmai múlttal 
rendelkező előadó biztositotta. Ennek kö
szönhetően egy-egy esetben a vártnál na
gyobb létszámú hallgatóság jelent meg, 
olyannyira, hogy még az előadóterem is 
szűkösnek bizonyult. Örvendetes, hogy a 
szekció-előadásokon a hallgatóság száma 
átlagosan 30-70 fő volt. Néhány előadót 
felkért a Magyar Kémikusok Lapja főszer
kesztője, hogy előadását a lapban jelentes
se meg.

Bruckner-termi előadások
(Budapest, 2003. feb ru á r 28.)

Tóth Gábor: Kalix[4]arének és 
királis diródiumvegyületek 

felhasználása gazda-vendég 
kölcsönhatások NMR módszerrel 

történő tanulmányozására

A molekulák kémiai szerkezetének leírá
sához nem elegendő a háromdimenziós 
térszerkezet meghatározása, szükség van a 
molekulák mozgékonyságának, dinamiz
musának felderítésére is. Figyelembe kell 
venni továbbá azokat a speciális gazda
vendég kölcsönhatásokat is, melyek ese
tenként alapvetően megváltoztathatják a

József professzor (Veszprémi Egyetem) az 
elválasztási módszerek környezeti minták 
analízisében játszott jelentős szerepét tag
lalta előadásában. Rövid szünet után Bállá 
József professzor (Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem) a GC-MS 
elvi és gyakorlati kérdéseiről beszélt rend
kívül színes előadásában. Benkő András 
(Országos Igazságügyi Toxikológiai Inté
zet) igen érdekes előadásban mutatta be az 
LC-MS és GC-MS kapcsolt módszerek 
igazságügyi toxikológiai alkalmazási lehe
tőségeit.

A XXXIV. Kromatográfiás továbbkép
ző tanfolyam Janáky Tamásnak, a tanfo
lyam főszervezőjének zárszavával ért vé
get, amelyben kiemelte, hogy a jövő év 
elején megrendezésre kerülő XXXV. Kro
matográfiás továbbképző tanfolyamon sze
retettel visszavárjuk mind a hallgatókat, 
mind a kiállító cégeket.

Bartók Tibor

A rendezvényeken a két nap alatt össze
sen mintegy 500-600 fő vett részt, ami igen 
jónak mondható. Külön öröm volt szá
munkra, hogy a hallgatóság között sok volt 
a fiatal kolléga.

A rendezvényt az Analitikai Szakosz
tály összekapcsolta a tisztségviselők vá
lasztásával. így sor került a szakcsoportok / 
társaságok új vezetőségének választására 
(elnök, titkár), akik ezt követően megvá
lasztották a szakosztály elnökét és jóvá
hagyták az elnök által javasolt titkárt, vala
mint a vezetőség tagjait. A szakosztály 
elnöke Horvai György egyetemi tanár, tit
kára Adányiné Kisbocskói Nóra tudomá
nyos munkatárs. Vezetőségi tagok: Liptay 
György, Pokol György, Gimesi Ottó, Török 
Ilona, Mák Marianna, Tömpe Péter. A ve
zetőségválasztó ülést Görög Sándor akadé
mikus vezette. A korábban felkért jelölőbi
zottság munkáját Princz Péter fogta össze, 
és a javaslatokat ő terjesztette be a szakosz
tályi választásra.

Gimesi Ottó

molekulák szerkezetét és sajátságait. 
Mindezek feltárásában meghatározó sze
repet játszik a nagyfelbontású folyadék és 
szilárd fázisú NMR spektroszkópia.

Az előadó bemutatta, hogy a Ph- 
N[CH2CON(C6H n )2]2 iminodiacetamid 
Zn2+-ionokkal való kölcsönhatás eredmé
nyeként folyadékfázisban jellegzetes, in- 
verziós centrummal rendelkező bipi- 
ramisos térszerkezet alakul ki, ami viszont 
szilárd fázisban a 13C CP-MAS NMR 
spektrum alapján torzul és királissá válik.

A szupramolekuláris vegyületek harma
dik generációját alkotó kalixarének olyan
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poláros (pl. OH) csoportokat és aromás gyű
rűket is tartalmazó makrociklusos vegyüle- 
tek, amelyek sokféle ionnal és molekulával 
tudnak komplexeket képezni. Az egyszerű 
gyakorlati alkalmazásokon túl olyan meg
hökkentő és fantáziadús irodalmi példákat is 
láthattunk, mint pl. „hogyan lehet egy 
kalixarén alapú molekuláris fecskendőben 
egy fémion dugattyút reverzibilisen (pro- 
tonálás-deprotonálással) ide-oda tologatni”. 
Tóth Gábor és munkatársai olyan 
kalixaréneket vizsgáltak, amelyek a BME 
SzKT Tanszékén készültek oly módon, hogy 
az alapvegyület fenolos OH-csoportjait egy 
vagy két áthidaló lánccal kötötték össze. 
A kalixaréneknek többféle konformációját 
különböztethetjük meg az aromás gyűrűk 
egymáshoz viszonyított térállása alapján. 
A konformáció a komplexálódás hatására 
változhat, ami jól követhető NMR módsze
rekkel folyadék, de vizsgálataik alapján szi
lárd fázisban is, tekintve, hogy az aromás 
gyűrűket összekötő CH2-csoportok 'H  és 
l3C jeleinek kémiai eltolódása jellegzetesen 
megváltozik. NMR titrálás módszerével a 
különböző vendég/gazda arányoknál felvett 
spektrumok alapján pedig meghatározták a 
komplexek stabilitási állandóját is. A ven
dég molekulák kavitásbeli, lecsökkent moz
gékonyságát NMR relaxációs mérésekkel 
bizonyították.

Az előadás második részében sze- 
lenoéterek és kétmagvú ródium-organikus

vegyületek molekula-komplexeinek tulaj
donságairól hallhattunk. Az iparban na
gyon fontos az optikailag aktív anyagok 
enantiomer-aránya, melyet NMR méréssel 
egyszerűen meghatározhatunk, megfelelő 
királis segédanyag hozzáadásával. Az elő
adó és munkatársai egy új típusú királis 
NMR shiftreagens kifejlesztéséről számol
tak be, azt találták, hogy a Mosher-sav 
(metoxi-trifluormetil-fenilecetsav) ligan- 
dumokat tartalmazó diródium vegyület 
szelenoéterekkel gazda-vendég komplexe
ket képez, ezáltal az optikailag aktív sze- 
lenoéterek királis felismerésére nyílik le
hetőség a komplexek ’H, 77Se és 77Se('H) 
HMBC spektrumai alapján. NMR techni
kákkal vizsgálták a folyamat mechanizmu
sát, sztöchiometriáját és a komplexek dina
mikai tulajdonságait is.

Mucsi Zoltán: Szerinproteáz-inhibi- 
torok: a szintetikus modellezéstől 

az ab initio számításokig

Az előadó egy szerinproteáz-inhibitor 
(SGCI) szerkezet-hatás összefüggéseivel 
foglalkozott. Ezt a 35 aminosavból álló 
peptidet 1998-ban izolálták a sivatagi sás
kából (Schistocera Gregoria). Megállapí
tást nyert, hogy a vegyület inhibíciós állan
dója igen nagy, a peptid aktív centrumát 
(kötőhurkát) alkotó aminosavak sorrendje

pedig megegyezik egy közönséges szub- 
sztrát aminosav sorrendjével. Ebből arra 
következtettek, hogy az inhibíciós hatás az 
inhibitor térszerkezetével magyarázható, 
melyet 3 antiparalel béta-redő stabilizál. 
Ezen a ponton kapcsolódott az előadó a ku
tatócsoport munkájába, és olyan egyszerű 
modellpeptideket tervezett, szintetizált és 
vizsgálta biológiai aktivitásukat, melyek
ben a kötőhurok megtalálható, de az erede
ti inhibitor fennmaradó részét néhány ami- 
nosavval helyettesítette. A 3 előállított 
modellpeptid nem bizonyult jó inhibitor
nak, az NMR mérések és molekula-dinami
kai szimulációk alapján ez azzal magyaráz
ható, hogy ezekben a kötőhurok túl 
mozgékony. Az előadó ekkor újabb, mere
vebb kötőhurokkal rendelkező peptideket 
tervezett, amelyektől a molekula-dinamikai 
számítások alapján jobb inhibíciós hatást 
várnak. Ezek szintézise és kipróbálása fo
lyamatban van.

Kovács Gergely

(Az előadások kivonatai és a Bruckner-termi elő
adások program ja olvasható az MTA Kémiai 
Osztály, Szerves és Biomolekuláris Kémiai bi
zottság honlapján a következő weboldalon: 
h ttn ://w w w .kfki.hu/~chem info/osztalv /b izott/ 
bruckner/hmckner.html t

KÉMIAI ÉS VEGYIPARI TÁRGYÚ LAPOK TARTALMÁBÓL

Plast-lnform

A Műanyagipari Mérnökök Egyesületének 
honlapján (www.spe.hul a Plast-lnform új
ságban olvashatók a műanyagipar hírei, pá
lyázatok, cégbemutató riportok, rendezvé
nyek és szakcikkek.

Műanyag és Gumi

(40. évfolyam, 3. szám, 2003. március) 
Bemutatkozik az ANTON Szerszám- 

gyártó Kft., avagy Sikertörténet Zalából 
Relling, Manfred -  Belina Károly -  Mc. 

Crindle, Róbert: Fröccsöntési paraméterek 
hatása izotaktikus polipropilén hosszú ide
jű  zsugorodására

Macskási Levente: Termoplasztok mo
lekulatömeg-eloszlásának előrejelzése di
menzió nélküli Teológiai adatokat tartalma
zó modellel

Kakuk Gyula -  Kovács József Gábor: 
A számítógépes szerszámtervezés jelene és 
fejlődési tendenciái

Egy nemzetközi eredményeket felmuta

tó középvállalat: a DEXTER Szerszám- 
gyártó Rt.

Macskási Levente: Nagy sikert aratott a 
15. Fakuma szakkiállítás

Magyar Vegyipar

(13. évfolyam, 3. szám, 2003. március) 
Vita egy elhibázott törvényről 
Az EU vegyipara sikeresen lobbizott 
Bemutatkozik az Észak-magyarországi 

Vegyiművek Kft.
„Közép-Európa vegyipara és petrolké

miai ipara 2003” -  konferencia Budapesten 
Ipari Nyílt Nap
Kémikusok és vegyészek -  MKE- 

MAVESZ együttműködés 
Új szakma -  a médiatervező 
Az intelligens újságíró és az intelligens 

anyagok ígérete
Szabadalmi jogaink, lehetőségeink Eu

rópában
Támogatás nélkül -  saját zsebből?
Ön mit kérdezne?
Hírek a vegyiparból

Korróziós Figyelő

(43. évfolyam 2. szám, 2003)
Bácskái Antal -  Cseköné Csáky Kata

lin: A 0-állapot, mint az állapotértékelés ki
indulópontja

Rónafalvi Zsolt: Csővezetékek és tartá
lyok roncsolásmentes vizsgálata

Lengyel Béla -  Dánielné Fekete Éva: 
Vizes higítású festékanyagokból kialakított 
bevonatok gyorsított korróziós vizsgálatá
nak tapasztalatai

Grünwald Ernő -  Várhelyi Csaba -  
Atyim Pál: Lüktető áram alkalmazása vas
porból zsugorított alkatrészek hor
ganyzásánál

Inzelt György: Észrevételek Krivián 
Lajos: A korrózió elméletének hibás részei 
c. cikkéhez [Korróziós Figyelő 43 3-7 
(2003)]

Kiss László: Megjegyzések egy félreve
zető közleményhez

S.E.
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Magyarország és a közép-európai térség egyik vezető gyógy
szerkutató, -termelő és -értékesítő vállalata folyamatosan 
várja megmérettetésre vágyó, középfokú angolnyelv-tudás- 
sal rendelkező

VEGYÉSZ, VEGYÉSZMÉRNÖK

végzettségű munkatársak jelentkezését a termelés, a kutatás, 
a minőségbiztosítás és a technológiai fejlesztés területeire.

Magas színvonalú szakmai munkájáért cserébe az EGIS 
Gyógyszergyár Rt. versenyképes jövedelmet, kimagasló 
színvonalú szociális ellátó rendszert és folyamatos szakmai 
továbbképzési lehetőséget nyújt.

A felvételt nyert pályázók számára biztonságot jelent a 
széles körű, mindenre kiterjedő szociális juttatások rendsze
re. Szabadidejük tartalmas eltöltését szolgálják üdülőink, 
vitorlásaink, sporthajóink, sportpályáink, edzőtermeink, 
könyvtáraink.

Csatlakozzon egy dinamikusan fejlődő nemzetközi céghez!

Ha könnyen veszi az akadályokat és Ön is részese szeretne 
lenni a sikereinknek kérjük, ne késlekedjen, és juttassa el 
szakmai önéletrajzát az alábbi címre:

EGIS Gyógyszergyár Rt.,
személyzeti és oktatási osztály
1106 Budapest, Keresztúri út 30-38. 
fax: 06-1-265-5807, e-mail: hr2@egis.hu
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A magyar kémikusok lapjának médiaajánlata 2003. évre

A  M agyar K ém ikusok Lapja (M KL) a M agyar K ém ikusok Egyesületének (M KE) 1945-ben alapított, egyetlen  
m agyar nyelvű gyakorlati kém iával foglalkozó m érnöki szintű folyóirata, az M KE hivatalos lapja. 

Szerkesztésének legfontosabb célkitűzése a m érnöki szintű ism eretterjesztés és tapasztalatcsere 
a kém iai technológia valam ennyi területén, a vegyipari és egyesületi hírek közlése.

Az MKL-ban megjelenő hirdetések és fizetett közlemények 2003-ben havonta a MKE tagjaihoz és az előfizetőkhöz jutnak el. 
Olvasóink között találhatók az ország valamennyi vegyipari gyárának, illetve kémiával és kémiai technológiával foglalkozó 

intézeteinek és intézményeinek döntéshozói és véleményformálói.
A MKL színes és fekete-fehér hirdetéseket egyaránt megjelentet. Kérjük, hogy a hirdetéseket az alábbi minőségi követelmények

szerint küldjék meg szerkesztőségünknek.

A hirdethető felület mérete egész oldalnál 245x170 mm, fekvő oldalnál 120x170 mm, álló fél oldalnál 245x80 mm.

Lapunk tárgyhó 5-ig jelenik meg. Megrendelésüket, ill. hirdetésüket és fizetett közleményük anyagait a tervezett megjelenés előtt 
két héttel kérjük szerkesztőségünk cimére megküldeni (Magyar Kémikusok Lapja Szerkesztősége, 1027 Budapest, Fő u. 6 8 .).

Hirdetési alapdíjaink 2003-ben a következők (ezer Ft-ban ÁFA nélkül):

Egész oldal 88 160 +2 0 % +30%
Féloldal 50 100 +2 0 % +30%
Negyedoldal 32 73 +2 0 % +30%

Többszöri megjelenéskor kedvezményt biztosítunk.
A fizetett közlemények (PR cikk) megjelentetésének díja megyegyezik a fekete-fehér hirdetés alapdíjával.
Megegyezés szerinti méretű szórólapot és prospektust is elhelyezhetünk a Magyar Kémikusok Lapjában.

A PR cikk kéziratának leadási formája megegyezik az egyéb cikkekével (1. az MKL útmutatóját).
Várjuk jelentkezésüket, kérdéseikkel forduljanak szerkesztőségünkhöz! További felvilágosítással készséggel állunk rendelkezésre. 

(Süli Erika, 1027 Budapest, Fő u. 6 8 ., Tel.: 201-6883. e-mail: mkl.mke@mtesz.hul.
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építésével válaszol az új évezred kihívásaira. A több mint 100 milliárd forintos 
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Petrolkémiai Fejlesztési Projekt (2002-2004) 
a TVK és a magyar vegyipar szolgálatában

KOVÁCS ATTILA*

Bevezetés

A TVK-s közgondolkodást csaknem  10 éve foglalkoztató, 
kiem elkedő nagyságrendű fejlesztés kezdődött m eg 2 0 0 2  

m ásodik fél évétől Tiszaújvárosban, Petrolkémiai Fejlesz
tési Projekt (PFP) címszó alatt. Ezzel végleg megerősítést 
nyert a petrolkém iai vertikum  1996-ban -  az Olefingyár 
rekonstrukciójával -  m egkezdett m egújításának folyam a
ta. A  „zöld lám pa”, a beruházás megkezdését jóváhagyó 
tulajdonosi döntés (a TV K  a M ÓL Csoport tagja) nem  csak 
a vállalat szám ára volt fontos, hiszen Tiszaújváros életé
ben, a foglalkoztatottság és az életszínvonal m eghatározá
sában a TVK-nak ma is meghatározó szerepe van.

A PFP és hatása a TVK-ra

A PFP legfontosabb jellem zői:
•  új O lefingyár (0 -2 ) építése 250 0 0 0 1/év etilénkapaci

tással,
•  új nagysűrűségű  po lie tiléngyár (H D PE-2) építése 

2 0 0  0 0 0  t/év kapacitással,
•  a PP-4 je lű  polipropiléngyár intenzifikálása + 45 000 

t/év kapacitással (m egvalósult),
•  a m egvalósítási idő: 28-29 hónap, 2002 jún iusa és 

2004. novem bere között,
•  a terveze tt beruházási költség  430 m illió  euró 

(100-110 M rd Ft). 1

PFP után 2,2

0 1 2  3
(millió t/év)

1. ábra. A PFP hatása a TVK termelési potenciálra

* TVK Rt., Tiszaújváros. Az MKE 2003. május 9-i közgyűlésén elhangzott előadás 
tömörített változata

A  beruházás eredm ényeként a TVK term elési potenci
álja (a gyártható term ékm ennyiség) 57% -kal növekszik ( 1. 
ábra).

A z 1,4, illetve 2,2 m illió t/év term ékm ennyiség m agá
ban foglalja az olefingyárakban term elhető fő- (etilén, p ro
pilén) és m ellékterm ékeket (C4-, C6-, és C 9-frakciókat), 
valam int a polietilén (PE) és polipropilén (PP) granulátu
mokat.

A fejlesztés lényege azonban az, hogy e nélkül a m ono
m erek gyártására alapozott polim erfejlesztések tartalékai 
kim erültek. Az 1. táblázat adataiból látható, hogy jelenleg 
a belső, azaz saját felhasználású etilénm érleg m ég pozitív, 
de a BorsodChem  Rt. igényét is figyelem be véve m ár nem  
az, m íg a propilénm érleg m a is jelentős, 90 kt/év hiányt 
mutat, azaz propilén vásárlására kényszerülünk.

1. táblázat
M onom erm érlegek (kt)

PFP előtt PFP után

Etilénkapacitás 370 620
Belső etilénszükséglet 330 535
Egyenleg 40 85

Propilénkapacitás 190 320
Belső propilénszükséglet 280 280
Egyenleg -90 40

Egy korszerű polietilén üzem  200-300 kt/év kapacitású, 
ezért 1 kg polim er/1  kg m onom er fajlagossal szám olva 
ilyen nagyságrendű etilénkapacitás bővítésre volt szükség 
a továbbfejlődés m egalapozásához. A z etilén  m elle tt a 
társm onom erből, a p rop ilénbő l is képződ ik  130 kt/év 
m ennyiség , am ellyel a p rop ilénm érleget lehet pozitív  
irányba billenteni.

A m eglévő O lefingyár m ellett egy új építése a m ono
m erellátás biztonságát abból a szem pontból is javítani fog
ja , hogy a két gyár együttes leállítása kevésbé valószínű, 
azaz legalább egy m indig a felhasználók rendelkezésére 
áll.

Az új polietiléngyár a TV K  nagysűrűségű polietilén ter
m ékválasztékát és azok korszerűségét javítja , az úgyneve
zett bim odális polim ertípusok m egjelenésével.

A  PFP m egvalósulásának kom oly teljesítm ény- és ver
senyképesség-javulást kell eredm ényeznie. A z 1990-től
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A PFP hatása más vegyipari szereplőkre

1990. 1995. 1999. 2001. 2005.

■ ■ i  létszám —■ — árbevétel

2. ábra. A létszám és árbevétel alakulása

1990. 1995. 1999. 2001. 2005.

3. ábra. A termelékenységi (árbevétel/fő) mutató alakulása

900
800

DSM Baseli Borealis Dow Polimeri TVK TVK
2001. 2005.

4. ábra. A termelékenység (árbevétel/fő) összehasonlítása 
a versenytársakkal

m egtett út, azaz az egyharm adánál is kevesebbre csökkenő 
létszám, illetve az árbevétel-növekedés alakulása a 2. áb
rán látható.

2005-tő l kezdve az egy főre eső árbevétel csaknem  
m egkétszereződik a fejlesztési projekt előtti 2 0 0 1 . évi tel
jesítm ényhez viszonyítva (3. ábra).

A je len leg i TV K  az egy főre eső árbevétel-m utató  
szem pontjából 35-50% -os szinten van a 4. ábrán  bem uta
tott versenytársakhoz képest. A PFP teljesítm énynövelés
sel a jelenlegi Dow, Polim eri Europe szintet lehet elérni, 
am ely kom oly teljesítm ény a term elési volum enek jelentős 
különbözőségére tekintettel.

mkl

A TVK legfontosabb vegyipari kapcsolódásait az 5. áb
ra mutatja.

Az új O lefin-2 gyár 700-800 kt/év további alapanyag 
elhelyezési lehetőségét hozza a MÓL Rt. számára. Ezen 
túlm enően a különböző szénhidrogénfrakció m ellékterm é
kek egyeztetett m egoldású „vágásával” kisebb arom ástar
talmú pirobenzin (M )-frakciót fog a TVK a M ÓL részére 
szállítani, am ely a MÓL motorhajtó anyagai m inőségjaví
tását teszi lehetővé.

A TVK jelenlegi propilén hiányát döntően a M ÓL száz
halombattai szállításai pótolják. A  negatív propilénm érleg
1. táblázatban  bem utatott m egváltozásával a MÓL Rt. Du
nai Finomítónál keletkező m ennyiség a MÓL Csoport más 
tagvállalatánál történő PP-kapacitásfejlesztésnél is szám í
tásba vehető.

A m ásik  k iem elt fontosságú vegyipari partner, a 
BorsodChem  Rt. többlet etilén alapanyag igényét is szol
gálja az új olefingyár. Végül, de nem  utolsósorban a m ű
anyag-feldolgozóipar korszerűbb fólia, fúvási és csőgyár
tási alapanyagokra szám íthat az új polietilén üzemből.

A PFP hatása a TVK iparbeli súlyának változására

A TVK 2002. évi értékesítésének részaránya a hazai ipar 
egészét tekintve 1,07%, a vegyipari értékesítésben 7,7%, 
míg a vegyipar legnagyobb részarányú term ékcsoportjá
nak, a „vegyianyag és term ék” értékesítésnek 17% -át kép
viseli. Ezen csoportok (ipar, vegyipar, vegyianyag és ter
m ék) 2 0 0 2 . évi term elésének  növekedése a m egelőző 
évhez képest rendre 3,1 %, 3,7%  és 2,1 % volt. A PFP súlyát 
jó l érzékelteti, hogy csak ennek a TVK-s projektnek a be
lépése a 2 0 0 2 . évi ipari term elés 0 ,6 % -os, a vegyipari ter
m elés 4 ,6% -os, m íg a vegyi anyag és term ék term elés 
1 0% -os növekedésével egyenértékű.

Technológiai és műszaki előrelépések a PFP projekt 
létesítményeinél

Olefin-2 üzem

•  A lapanyag rugalm assága révén képes lesz teljes m ér
tékben vegyipari benzin vagy gázolaj alapanyaggal üze
melni. A jelenlegi O lefingyárban a vegyipari benzin alap
anyag max. 2 0 % -ban helyettesíthető gázolajjal.

•  Környezetvédelm i szem pontú előrelépés, hogy két
szeres hidrogénezést alkalm azva a pirobenzin benzol- és 
toluoltartalm a BT-frakcióként lesz kinyerve, így az üzem 
anyagokhoz felhasznált pirobenzin arom ástartalm a csök
ken.

•  N agykapacitású (42 t/óra) pirolizáló kem encék alkal
m azása a jelenlegi, jellem zően 16 t/óra kapacitású kem en
cék helyett, am elyekben az alapanyag hőbontásos krakko- 
lása m egy végbe.

•  Az új pirolizáló kem encékbe beépített saját gőzterm e
lő és túlhevítő egység szükségtelenné teszi a jelenlegi ole
fingyári technológia szerinti központi hőértékesítő kazán
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BC Rt.

M űanyag-feldolgozóipar

kát előállítani. Ez a felső m inő
ségi kategóriát je len tő  term ék- 
válasz ték  je len leg  h iányzik  a 
TV K  palettáról, ezért belépése 
különösen nagyjelentőségű.

Új kriogén etiléntároló  
tartály

•  6  0 0 0  tonnás befogadóké
pességével m eghárom szorozza 
a jelenlegi tárolókapacitást.

•  A  -1 0 4  °C-os cseppfolyós 
etilén tárolása fedővel zárt belső 
tartályban történik, am elyet azo
nos szerkezeti anyagból készült 
külső tartály vesz körül szintén 
tökéletes etilén záróképességgel 
kialakítva.

Zárógondolat, a TVK 
„legújabb kori” műszaki- 
technológiai innovációs 

lépcsői

5. ábra. Vegyipari és feldolgozóipari kapcsolódások

Olefingyári 
) rekonstrukció 

(1996-1998)

HDPE-1
kapacitás-

bővítés
(1999)

Olefingyár
kapacitás-

bővítés
(1999)

Polipropilén-4 
építés 

(1989-1999)

Petrolkémiai
Fejlesztési

Projekt
(2002-2004)

A TV K  m ár 1999 végén, a 2000. 
év legelején készen volt a telje
sen kidolgozott PFP előtelj esz- 
téssel és csak a m indenkori tu
lajdonosokon múlt, hogy m ikor 
és hogyan döntöttek. N em  adták 
ingyen a tulajdonosi felhatalm a
zást a projekt m egkezdésére, de 
m eggyőződésünk, hogy a 6. áb
rán  szereplő sikeres tevékeny
ségek is hozzájáru ltak  a m eg
győzéshez.

6. ábra. A TVK „legújabb kori” innovációs lépcsői

m egoldást. Ez a teljes üzem leállás kockázatát je lentősen 
csökkenti.

•  A z új o lefingyár várhatóan  5 évig üzem elte thető  
nagyjav ításra történő leállítás nélkül, m íg a je len leg i 
üzem nél ez a ciklusidő 2  év.

H D PE-2 üzem

•  A M itsui Chem icals japán technológiájú üzem ben 2 
db, keverővei ellátott tankreaktorban 8  bar nyom áson és 
70-90 °C-on gyártható a nagysűrűségű polietilén.

•  A két sorba kapcsolt reaktorban külön-külön lehet a 
polim er m olekulatöm egét hidrogénnel szabályozni és ez
zel „reaktorterm ék m inőségű” bim odális polietilén típuso-

Ö SSZEFOGLALÁS

Kovács Attila: Petrolkémiai Fej
lesztési Projekt (2002-2004) a 

TVK és a magyar vegyipar szolgálatában
A szerző egy északkelet-magyarországi, a petrolkémiai vertiku
ma kiépítését 35 évvel ezelőtt megkezdő vállalat legújabb, nagy
léptékű fejlesztésének hatásait foglalja össze hangsúlyozottan 
vállalati nézőpontból. [Magy. Kém. Lapja, 58, 241 (2003)]

SUM M ARY

A. Kovács: Petrochemical Investment Project (Y 2002-2004) 
for TVK and Hungarian Chemical Industry
The author summarizes the impact o f the latest and large-scale 
Petrochemical Investment Project of TVK for the company itself 
and other industrial players too. The viewpoint o f TVK is empha
sized.
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Biokoordinációs kémiai kutatások Szegeden

KISS TAMÁS*

A biokoordinációs kém iai kutatások 1983-ban kezdődtek 
m eg a József A ttila Tudom ányegyetem  Szervetlen és A na
litikai Kémiai Tanszékén, am ikor Burger Kálmán  profesz- 
szor nyert kinevezést a tanszék élére. Kezdetben ezek a 
vizsgálatok csak kiegészítették a Szabó Zoltán  akadém i
kus, a tanszék alapítója által indított, majd Csányi László  
és H uhn Péter  egyetem i tanárok vezetése alatt folytatott 
gáz- és oldat-reakciókinetikai kutatásokat, de idővel a tan
szék egyik m eghatározó kutatási területévé vált. E lősegí
tette ezt az is, hogy 1984-től a tanszék m ellett m űködik az 
MTA Biokoordinációs Kémiai Kutatócsoportja.

A fém ionok jelentőségét a biológiai rendszerekben ma 
m ár nem  szükséges m élyebben bizonyítani. A b io 
szervetlen kém ia m integy 40 évnyi fejlődésének eredm é
nyei az általános ism eretek szintjére hozták a fém ion-koor
d inációnak  az enzim ek vagy m ás m etalloproteinek 
m űködésében já tsz o tt szerepét, illetve a fém ion-bio- 
m olekula kölcsönhatásnak a gyógyszerészeti és gyógyá
szati gyakorlat [pl. a retard hatású Zn(II)-inzulin komplex, 
vagy a rákterápiában használt Pt(II) és újabban Pt(IV) ve- 
gyületek] általi hasznosítását. Az élettani folyam atokban 
képződő és azokban részt vevő, vagy a gyógyászatban 
használatos fém kom plexek biológiai hatásának értelm ezé
séhez elengedhetetlen összetételüknek, szilárd halm azálla
potú és o ldatbeli szerkezetüknek és tu la jdonságaiknak  
megismerése.

A biológiai hatású m akrom olekulák koordinációs ké
miai jellem zésének egyik m egközelítésm ódja a kismole- 
kulájú m odellvegyületeik kölcsönhatásának egyensúlyi és 
szerkezetvizsgálata. Ezen m egközelítésm ódot alkalm azva 
a budapesti ELTE társtanszékén megkezdett biokoordiná
ciós kém iai kutatásait Burger Kálmán a cukrok és szárm a
zékaik létfontosságú fémionokkal való kölcsönhatásainak 
vizsgálatával indította el Szegeden. A fém ionok kis m ole
kulatöm egű biom olekulákkal való kölcsönhatásának tisz
tázása önm agában is fontos inform ációkat jelenthet, mivel 
ezen kom plexek jelentik  a fémionok mobilis, könnyen fel
szívódó, szállítódó, m em brántranszport folyam atokban 
részt vevő formáit.

Egyszerű szénhidrátokkal előállított nagyszámú Fe(III)- 
és R2Sn(IV)komplex összetételének ESR- és M össbauer- 
spektrális sajátságának meghatározásával kimutattuk, hogy 
a szénhidrátok konformációjának a hidroxilcsoportok tér
beli elrendeződésén keresztül hatása van a komplexek sta
bilitására. Szem ben m ás szénhidrátokkal, am elyek OH- 
csoportjai fémion jelenlétében csak pH > 8 -nál ionizálód
nak, a D -fruktóz és a D -szorbóz deprotonálódását a 
Me-,Sn(IV) m ár pH = 4-6 között indukálja, mivel az egyik

* Szegedi Tudományegyetem, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, MTA Bio
koordinációs Kémiai Kutatócsoport, Szeged

mkl

anom er formában az OH-csoportok kedvező térbeli elhe
lyezkedése lehetővé teszi a m indkét O H -csoport depro- 
tonálódásával stabilis komplex képződését [ 1].

A vizsgált fém -szénhidrát kom plexek egy része m ono
mer, de túlnyom ó részük oligom er m ind szilárd fázisban, 
m ind oldatban. A Fe(III)kom plexek ESR -spektrum ából 
meghatározható volt az egym ással kölcsönhatásban álló és 
az izolált vas(III) aránya. M egállapítható volt, hogy a ked
vezőbb és erősebb Fe(III) koordináció, illetve a növekvő 
pH és ligandum :Fe(III) arány az izolált részecskék képző
désének kedvez [2]. Az organoón(IV) kom plexek Möss- 
bauer-spektrum  kvadrupólus felhasadás értékeinek a parci
ális kvadrupólus felhasadáselm élet alapján való 
kiértékelése lehetővé tette a kom plexekben kötött ón(IV) 
centrum ok geom etriájának és ennek révén a kom plexek 
szerkezetének m eghatározását. Ezen am orf kom plexekre 
elsőként közölt EXAFS szerkezetvizsgálati eredm ényeink 
[3] jó l egyeznek a releváns rokon kom plexek röntgendif
frakciós m ódszerrel kapott szerkezeti adataival.

K iterjedtek a vizsgálatok olyan term észetes cukorszár
m azékokra is, m int a kondroitinszulfát, a heparin és a 
hialuronsav fém ionokkal való kölcsönhatásainak a tanul
m ányozása [4]. Ezek a Richter Gedeon Rt.-vei közös m un
káink konkrét gyakorlati eredm énnyel zárultak. Piacra ke
rült a sebgyógyulást jelentősen elősegítő Zn(II)-hialuronát 
gyógyászati készítm ény Curiosin néven.

A biológiai rendszerekben igen elterjedt glikoproteinek 
fém kötő-helyeinek m odellezése céljából különböző m o
dell cukorszárm azékot (aldonsavakat, N -D -glükonil- 
am inosavakat, A m adori-vegyületeket, tiazo lid in-szár- 
m azékokat, am inopolialkoholokat) állítottunk elő. Ezek a 
hidroxilcsoportokhoz képest változatos helyzetben továb
bi funkciós csoporto(ka)t tartalm aztak, melyek horgony
ként köthetik a fémionokat, elősegítve az alkoholos-OH 
csoportok  depro tonálódását, m iáltal jó v a l stabilisabb 
kom plexek alakulhatnak ki. Ezen ligandum ok különböző 
fém kom plexeinek részletes oldategyensúlyi és szerkezeti 
vizsgálata azt m utatta [5], hogy

1. a karboxilcsoport hatékony horgonyként elősegíti az 
alkoholos hidroxilcsoportok fémion indukált depro
tonálódását. Azonban a legtöbb esetben m egfigyel
tük ez u tóbbi csoportok kiegészítő  koordinációját 
pro tón vesztés előtt is. Azok a ligandumok, am elyek
ben a karboxilcsoport és az alkoholos hidroxilcso
portok távolsága túl nagy az együttes koordináció 
m egvalósításához, a fém ionok hidrolízisét nem  aka
dályozták meg;

2 . a polihidroxi lánc végén egyetlen prim er vagy szubsz- 
tituált am inocsoportot tartalm azó vegyületek eseté
ben az am inocsoport kevésbé hatékony horgony do
norcsoportnak bizonyult, m int a karboxilcsoport;

2 4 4 2003. 58. ÉVFOLYAM. 7-8. SZÁM



3. az a-am inosav, ill. 1,2-etandiamin típusú koordiná
cióra képes cukortípusú ligandum ok ekvim oláris 
rendszerekben elősegítik az alkoholos hidroxilcso- 
portok deprotonálódását, m íg a ligandum feleslegé
nek jelenlétében a biszkom plexek képződése követ
keztében ez u tóbbi donorcsoportok a sem leges 
pH-tartom ányban nem koordinálódnak. A  pH  növe
lésével azonban az alkoholos h idroxilcsoport(ok) 
deprotonálódva képes(ek) koordinálódni, ill. kiszorí
tani az egyik ligandum ot a koordinációs szférából;

4. m íg a nyíltláncú polihidroxi vegyületek a semleges 
pH -tartom ányban szinte kivétel nélkül dinukleáris, 
addig  a gyűrűs szénhidrátrészt tartalm azó ligan
dum ok kizárólag egym agvú kom plexeket képeznek;

5. az alkoholos h idroxilcsoportok  deprotonálódása 
m egfelelő horgonycsoportok je len létében  réz(II)-, 
VO(IV)- és Et2Sn(IV)-ionok hatására m ár pH  ~  4-5, 
nikkel(II)ionok hatására pedig pH -7 -8  körül leját
szódik. A  cink(II)ionok első lépésben vegyes hid- 
roxokom plexeket képeznek, az alkoholos hidroxil
csoportok  h idrogénhidat képezve stab ilizálják  a 
szerkezetet, és csak pH  11 felett deprotonálódnak.

A z ón(IV)organikus vegyületek kutatásának speciális 
irányultságot adott az is, hogy ezen vegyületeknek jelentős 
biológiai, néha antitum or aktivitása is van. A szintén rák
ellenes Pt(N H 3)2Cl2-t m ár a klinikai gyakorlatban is hosz- 
szú ideje alkalm azzák. Ezzel szemben csak nagyon keve
set tudunk  az ónorganikus kom plexek rákellenes 
hatásának m echanizm usáról. Ennek feltárását célozzák a 
N agy László  vezetésével folyó kutatások, m elyek a cukor
szárm azékokkal kapcso la tosan  szerzett tapasztalatokra 
építve az organoón(IV) ionnak fehérjék és nukleinsavak 
m odellvegyületeivel való kölcsönhatásainak m egism eré
sére irányulnak.

A z L-cisztein  és származékai Et2Sn(IV) komplexeinek 
vizsgálata azt mutatta, hogy savas közegben a ligandumok 
a -C O O  m ellett a tiolát-S atomján keresztül koordinálód
nak a fémionhoz. A  nukleozidok és nukleotidok Bu2SnO- 
dal végzett komplexeiben a fém a ligandum D-ribóz részé
hez koordinálódik. A  képződött vegyületek  polim er 
összetételűek. U gyanakkor a nukleinsavak és a Bu2SnCl2 

reakciója során az organoón(IV) a foszfátcsoporthoz koor
dinálódik. Az (5’-[<7(CGCGCG) 2 hexamer, valamint az al
kotórészei és a M e2Sn(IV)2+ kölcsönhatása során vizes ol
datban alacsony pH -n a ligandum  foszfátcsoportja 
koordinálódik. pH >  9 tartományban e csoport kiszorul a 
koordinációs szférából, és a D-ribóz OH-csoportjai kötik 
m eg a kationt. A z N M R-spektrum ok egyértelm űen bizo
nyították, hogy a ligandumok bázis része nem koordináló
dik [6 ]. Hasonló eredményekre jutottunk a M e2Sn(IV) 5 ’- 
AMP, ill. cukorfoszfátok vizsgálatakor is. M eghatároztuk a 
natív DNS és a különböző ónorganikus kationok közötti re
akcióban képződött term ék lokális szerkezetét EXAFS 
módszerrel.

A zt találtuk, hogy a tiokarbonsavak a hidroxi analógja
ikkal ellentétben az E t2Sn(IV) hidrolízisét teljesen vissza
szorítják, m íg a hidroxi analógokkal enyhén lúgos pH-tar- 
tom ányban  h idroxo vegyesligandum ú kom plexek és

h idro líz isterm ékek  is m egtalálhatók. EX AFS és M öss- 
bauer spektroszkópiás vizsgálatok igazolták, hogy az (S , 
CO O ” ) koordinációjú kom plexek szilárd állapotban cik
likus oligom erek [7], m íg a hidroxi-analógok lineáris poli
m erek. A szalicilsav és szárm azékai ugyancsak polim er 
kom plexeket képeznek, m elyekben a híd szerepét a COO 
csoport tö lti be. A p irid in -karbonsavaknak  két orga- 
noón(IV) kom plexét sikerült egykristály form ában előállí
tanunk. A röntgendiffraciós adatok igen ritka, pentagonális 
bipiram isos szerkezetre utalnak [8 ]. M egállapítottuk, hogy 
a rutin Bu2Sn(IV) kom plexe vízoldható, am i a biológiai 
aktivitás szem pontjából m eghatározó lehet. A  kom plexek 
lokális szerkezetét M össbauer-spektroszkópiás és EXAFS 
m ódszerrel határoztuk meg. Az ónorganikus vegyületek 
vizsgálata terén az utóbbi években elért fejlődést -  beleért
ve az általunk nyert eredm ényeket is -  összefoglaló közle
m ényben értékeltük [9].

A z utóbbi években ígéretes v izsgála tok  kezdődtek 
Gajda Tamás vezetésével m etalloenzim ek aktív centrum á
nak szerkezeti és funkcionális m odellezése terén. Számos, 
eltérő bázicitású im idazolgyűrűt változatos környezetben 
tartalmazó peptidoam int [ 1 0 ], valam int többfogú poliimid- 
azol-szárm azékot [ 11 ] állítottunk elő, és vizsgáltuk fém kö
tő sajátságaikat. N ikkel(II)- és réz(Il)ionok jelenlétében 
im idazolát-hidas ciklikus oligom erek képződését bizonyí
tottuk ESR és N M R  spektroszkópia segítségével [10a], 
A kom plexek oldatfázisú, ill. röntgenszerkezet-vizsgálata 
alapján a G lyG lyH isztam in kiválóan m odellezi a szérum- 
album in N -term inális fém kötő helyét [10b], A hisztamin 
és néhány peptidoam in aszim m etrikus kétm agvú oxigén
hordozó kobalt(III)kom plexe esetén számos sztereoizom er 
kialakulását és szerkezetét bizonyítottuk N M R  spektrosz
kópia segítségével [10c]. E lsőként szám oltunk be aszim 
m etrikus, im idazo lgyűrű t tartalm azó  tripodális lig an 
dum ok réz(II)kom plexeinek egyensúlyi és oldatszerkezet 
viszonyairól. V izsgáltuk egy három-, ill. egy négyfogú, ki
zárólag im idazolcsoportokat tartalm azó ligandum  (Zn(II)- 
és Cu(II)-kom plexeinek egyensúlyi viselkedését és o ldat
szerkezetét [ 1 1 a]. E k é t  ligandum  segítségével elsőként 
nyílt lehetőség a m etalloenzim ek fém centrum aként gyako
ri, kizárólag im idazolgyűrűket tartalm azó, m ultiim idazol 
környezet oldatkém iai vizsgálatára. E lsőként bizonyítot
tuk, hogy a dim etilón(IV) kation m ár m eglepően alacsony 
pH -n képes a peptidnitrogén deprotonálására, s ebben a fo
lyam atban a láncvégi karboxilát já tssza a horgonycsoport 
szerepét. Ugyanakkor a hisztidint tartalmazó peptidek imid- 
azolgyűrűje és a fémion között nem  m utatható ki kölcsön
hatás [ 11b].

Szám os kétm agvú kom plex kialakítására alkalm as li
gandum ot v izsgáltunk  [12]. M eghatároz tuk  a képződő 
kom plexek egyensúlyi viselkedését és oldatszerkezetét, il
letve a kétm agvú kom plexek kristályszerkezetét is [ 1 2 ]. 
E kom plexek közös jellem zője, hogy a fém ionokat alko- 
holáthíd köti össze, ami 340-360 pm távolságban rögzíti 
egym ástól a két fém iont. A kom plexek többségében az 
alkoholáthidat egy 1,3-hidas form ában kötődő foszfátszár
m azék is kiegészíti, azaz e kom plexek jó  szerkezeti és ígé
retes funkcionális m odelljei a különböző foszfoészteráz
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enzim eknek. E zért v izsgáltuk  a kétm agvú kom plexek 
foszfoészteráz aktivitását [12]. A vizsgált vegyületek igen 
aktívnak bizonyultak, de közülük is kiem elkedik az 1,3,5- 
trideoxi-l,3 ,5-íráz(dim etilam ino)-cA z-inozitol kétm agvú 
rézkom plexe, am ely a ú/,sz(p-nitrofenil [-foszfát auto- 
h id ro líz isé t kilenc nagyságrenddel képes felgyorsítani 
[12b], Eredm ényeink szerint a foszfoészter 1,3-hidas kötő
dése révén kialakuló ún. dupla Lewis-sav aktiválás csak 
szükséges, de nem  elégséges feltétele a hidrolízisnek. A n
nak lejátszódásában m eghatározó jelentőségű a fémionhoz 
kötött hidroxidion általános bázis katalízise.

A  term észetes m etalloenzimek aktív centrumának tanul
m ányozása számos nehézségbe ütközik. A VIS-CD spekt
roszkópia segítségével közvetlen inform áció nyerhető a 
fémionok környezetéről. Nagyszám ú oligopeptid ligandum 
előállítása során a koordinálódó aminosav oldalláncok, ill. 
a kiralitáscentrum  helyének szisztematikus változtatásával 
ezek kom plexeinek jó l m eghatározott vizes oldataiban mért 
CD-jel és a koordináció módja közötti összefüggéseket ke
restünk, melyek a m akrom olekulák vizsgálatában haszno
síthatók. Megállapítottuk, hogy a vicinális kiralitás révén 
közvetített aszim metria a donorcsoportok minőségétől, ill. 
a kiralitáscentrum hoz viszonyított helyzetétől függ, vala
mint, hogy az optikai aktivitás additívnak tekinthető, és így 
becsülhető az egyes csoportok hozzájárulása. Ily módon 
nem  csak a fémion geometriájára, de a közvetlen környeze
tében elhelyezkedő szerves m olekularészekre nézve is 
nyerhető információ [13].

Ezek a teljesség igénye nélkül felvázolt eredm ények a 
tanszéket a biokoordinációs kémiai kutatások egyik orszá
gosan és nem zetközileg  is elism ert központjává tették. 
A kutatások töretlenül folytatódtak, am ikor 1996-ban a 
debreceni bioszervetlen kém iai iskolában nevelkedett Kiss 
Tamás vette át a tanszék vezetését. A vizsgálatok a létfon
tosságú és toxikus fémionok, illetve potenciális gyógyha
tású fém kom plexek biológiai rendszerekben, nedvekben 
és szövetekben aktuálisan képződő kém iai formáinak m eg
határozásával és jellem zésével bővültek. Nem  kérdéses az, 
hogy a fém ionok felszívódása, a szervezeten belüli transz
portsajátságaik, és így sok esetben fiziológiai aktivitásuk is 
alapvetően függ az adott fémion aktuálisan jelenlévő ké
m iai fo rm ájátó l (oxidációs állapotától, a koordinálódó 
bioligandum ok m inőségétől). U gyanakkor az is nagyon 
valószínű, hogy az aktív fém iontartalm ú gyógyászati szer 
fiziológiai hatású form ája je len tősen  eltérhet az eredeti 
készítm énytől, m ivel a biológiai rendszerben a felszívó
dott vegyület potenciális fémionkötő biom olekulák nagy 
szám ával találkozhat, m elyek részben vagy egészen kiszo
ríthatják az eredeti hordozó molekulát.

Szám os inzulin-utánzó VO(IV) kom plex, közöttük a 
K anadában a k lin ikai v izsgálatok  II. fázisánál tartó 
tez(m alto láto)vanádium (IV ) komplex, és a biológiai ned
vek kis és nagy m olekulatöm egű biom olekulái közötti köl
csönhatás oldatspeciációs és oldatszerkezeti (ESR- és UV- 
látható-spektrális) v izsgálatával bizonyíto ttuk , hogy az 
eredeti hordozó ligándum ok ezekben a kom plexekben jó 
részt kicserélődnek. Például m ár a vérszérum ban való szál
lításuk során is részben tranferrinben, részben pedig kis
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m olekulatöm egű citrát vegyes kom plexben kötötten for
dulnak elő [14].

A  neurotoxikus Al(III) biológiai nedvekben egyik leg
fontosabb kö tőm olekulája a citrom sav, m elynek o ldat
egyensúlyi viszonyaira az egym agvú kom plexek viszony
lag gyors, m ajd ezekből többm agvú kom plexek lassú 
képződése a jellem ző. Hasonlóképpen nehezítik az Al(III) 
bionedvekben való előfordulásának egyensúlyi leírásait a 
szintén lassú hidrolitikus folyam atok. Ezek alapján egy 
újabb tényező, az idő szerepét v izsgáltuk  az A l(III) 
biospeciációjára. Több szilárd halm azállapotban előállított 
és röntgendiffrakciós m ódszerrel azonosított szerkezetű 
A l(III)-citrát kom plex feloldás utáni lassú átalakulásainak 
potenciom etriás és m ultinukleáris NM R-m ódszerrel való 
nyom on követésével következtettünk a term odinam ikai 
egyensúlyi állapot elérésének módjára, valószínűsítettünk 
különböző átm eneti kom plexeket [15]. E redm ényeinket 
felhasználtuk az Al(III) vérszérum beli speciációjának je l
lem zésére is, és m egállapítottuk, hogy transzferrin m ellett 
a citrát-foszfát vegyes ligandum ú kom plex a fő Al(III)- 
kötő ágens [16]. Az Al(III) oligopeptid kölcsönhatás Asp 
és Ser am inosavakban gazdag neurofilam ens peptidfrag- 
mensekkel való jellem zésével, és az A l(III) peptidkonfor- 
máció változást előidéző hatásának multinukleáris NM R- 
és m olekula dinamikai szerkezettel való leírásával já ru l
tunk hozzá az Al(III) ionok az Alzheimer-kórban való valós 
szerepének tisztázását szolgáló könyv sikeréhez [17].

Az am inofoszfonátok széles körű biológiai aktivitással 
rendelkező vegyületek, m ely sajátságuk nem  egy esetben 
fém ionokkal való kölcsönhatásukhoz kötött. Nagyszám ú 
am inokarboxilát foszfonsavszárm azékának 3d átm eneti
fém ionnal való kölcsönhatását vizsgálva, je llem eztük  a 
P 0 32_ /C 0 .,-  (foszfát/karboxilát) szubsztitúció  hatását 
fém ionkötő sajátságaikra, m ely eredm ényeink a biológiai 
hatásuk tisztázásához jelenthetnek hozzájárulást [18].

1983 óta egy MTA doktori, hat tudom ány kandidátusa 
és négy Ph.D. értekezés és számos diplom amunka, szak- 
dolgozat és diákköri m unka és m integy 300 döntő számban 
nívós nem zetközi folyóiratban m egjelent közlem ény szü
letett a fenti bioszervetlen kém iai tém ákban. M unkáink 
széles körű nem zetközi kooperációban folynak. Sikeres 
kutatási együttm űködéseink vannak olasz (Padova, Sassa- 
ri, Palerm o), francia (Nancy, Dunkerque), dán (Koppenhá
ga), ném et (Hamburg), norvég (Bergen), portugál (Lissza
bon), am erikai (Fort Collins) és japán  (Kiotó, Fukuoka) 
ku ta tócsoportokkal. R észtvevői vo ltunk  öt különböző 
C O ST 8 „M etál Com plexes in M edicine” európai uniós ku
tatási projektnek, m ely ku tatásainkat 2000-től a COST 
D20 és COST D 21-ben is fönntartjuk.

N em zetközi ism ertségünket és b ioszervetlen  kém iai 
kutatásaink elism ertségét is jelzi, hogy 1998-ban sikerrel 
rendeztük m eg az European Science Fundation és a COST 
D 8 tám ogatásával a „COST-ESF W orkshop on Biological 
and M edicinái A spects o f  M etál Ion Speciation” cím ű 
nem zetközi konferenciát, és felkérést kaptunk a 2004-ben 
a 4th International Symposium on Chem istry and Biologi
cal Chem istry o f  Vanadium nem zetközi konferencia Sze
geden történő megszervezésére.
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ÖSSZEFOGLALÁS

Kiss Tamás: Biokoordinációs kémiai kutatások Szegeden
Jelen összefoglaló áttekinti a néhai Burger Kálmán akadémikus 
által az SZTE Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszéken és az 
MTA Biokoordinációs Kémiai Kutatócsoportjában meghonosí
tott biokoordinációs, illetve bioszervetlen kémiai kutatások leg
fontosabb eredményeit. A jelenleg is folyó és jelentősen kitelje
sedett vizsgálatok három fő tématerületre csoportosíthatók: 1. a 
biológiailag aktív szervezetbarát ónorganikus komplexek előállí
tása és szerkezetvizsgálata szilárd fázisban és oldatban, 2 . 
hidroláz enzimek aktív centrumának szerkezeti és funkcionális 
modellezése és 3. létfontosságú és toxikus fémionok, illetve bio
lógiai hatású fémkomplexek biospeciációja, kölcsönhatásai bio
lógiai nedvek és szövetek biomolekuláival.

[Magy. Kém. Lapja, 58, 244 (2003)]

SUMMARY

T. Kiss: Research on Biocoordination Chemistry in Szeged
The present review gives a survey on the short history and the 
most important results of the research work at the areas of bioco
ordination chemistry and bioinorganic chemistry initiated by the 
late Professor Kálmán Burger in the Department o f Inorganic and 
Analytical Chemistry and the Biocoordination Chemistry 
Research Group of the Hungarian Academy of Sciences at the 
University o f Szeged. The ongoing and significantly widened 
research topics are classified as 1. preparation, solid state and 
solution structure of biologically active organotin(IV) complex
es, 2 . structural and functional modelling of the active sites of 
some hydrolyse enzymes and 3. biospeciation of essential and 
toxic metal ions and their biologically active complexes; their 
interactions with relevant biomolecules of biological fluids and 
tissues.

Sjemle.. .Sjemie.. .Sjernle
Génmódosított baktériumokkal 
az etanolképződés sebességét 

20-30-szorosralehet növelni

A Research Institute of Innovative Tech
nology (röv.: RITE; Kyoto, Japán) munka
társai olyan génmódosított baktériumokat 
fejlesztettek ki, amelyekkel cukoroldatok
ból 20-30-szor akkora sebességgel lehet 
etanolt előállítani, mint a hagyományos,

élesztővel végrehajtott fermentációs tech
nológiákkal.

A módosított baktériumokat aerob at
moszférában állítják elő, majd a bioreak
torba táplálják, amelyben anaerob körül
mények között, folytonos üzemben a 
cellulóztartalmú hulladékokból előállított 
cukrokat etanollá alakítják át. A reakció 
körülményei között a baktériumok nem 
szaporodnak, de megtartják metabolikus

funkciójukat és így biokatalizátorként 
használhatók.

A laboratóriumban végzett kísérletek 
alapján az intézet az eljárás méretnövelését 
tervezi. Számításaik szerint az új eljárással 
az etanol előállítási költségét kb. 20 (Zí/l-re 
lehet csökkenteni, ami fele akkora, mint a 
hagyományos, élesztős eljárásoké.
('Chemical Engineering, March 2003, pp. 
17, 19) SP
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Biodízel motorhajtóanyagok előállítási eljárásainak összehasonlítása

KOVÁCS FERENC* ** 
H Á NCSOK JENŐ* 

SZIRM AI LÁSZLÓ*’

Bevezetés

2001 közepén az Európai Unióban olyan tervezetet készí
tettek a növényi eredetű m otorhajtóanyagok és szárm azé
kaik felhasználására, am elynek értelmében 2005-re az Eu
rópai Unióban átlagosan 2% -nak kell lennie ezen term ékek 
felhasználási részarányának az egyes tagországok összesí
tett m otorhajtóanyag energiatartalm ára vonatkoztatva. Te
hát az em lített időpontig m ég nem lesz kötelező érvényű a 
szóban forgó term ékek általános használata valam ennyi 
tag számára. Ezt követően azonban évenként 0,75% -kal 
tervezik növelni a növényi eredetű term ékek energiaszek
torban való felhasználását. 2009-re m ár egyes je lek  szerint 
kötelező lenne valamennyi tagállam részére az összes m o
torhajtóanyag energiatartalm ára vonatkoztatott 5,0% -nyi 
felhasználás [ 1]. 2 0 0 2  júliusában egy m ódosított tervezet 
m ár 2005-től 2,0%  bioeredetű m otorhajtóanyag, vagy ke
verőkom ponens felhasználását javaso lja , 2 0 1 0 -re 
5,75% -ra növelve [2]. Ezért hazánkban is, m int az Európai 
Unió egyik várom ányosában, szükség van a lehetőségek 
felderítésére, feltárására és a lehetséges, gazdaságos és 
környezetbarát m egoldások kidolgozására, illetőleg kivá
lasztására -  többek között -  a növényolajok és szárm azé
kaik különböző célú felhasználhatóságára.

A növényolajok energiahordozóként és egyéb célokra 
való felhasználási lehetőségei (nem élelm iszer-ipari) a kö
vetkezők:

-  dízelm otorok hajtóanyagai,
-  kőolajipari és vegyipari adalékok (pl. kenőképesség

javító  EP, és korróziógátló adalékok),
-é le lm isze rip a ri adalékok (pl. cukoripari habzásgát- 

lók) [3],
-  hidraulika olajok,
-  m ezőgazdasági gépek kenőanyagai,
-  erdőgazdasági gépek kenőanyagai (pl. láncfűrész

olaj),
-  form aleválasztó olaj,
-  belső égésű m otorok kenőolajai (jövő),
-  tüzelő- és fűtőanyagok [4],
-  egyedi zsírsavak előállítása a vegyipar részére (m osó

szerek),
-  m űanyaglágyítók [5] stb.
A z előzőekben felsorolt valamennyi felhasználási terü

leten növényolajok és szárm azékaik alkalm azásának első
sorban környezetvédelm i jelentősége van, különösen a jó  
b iolebonthatóságuk m iatt. A szám os alkalm azási terület 
közül a legnagyobb a m otorhajtóanyagként való felhaszná
lás lehet. Á ltalánosan elfogadott vélem ény az, hogy m otor

* Veszprémi Egyetem Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, Veszprém
** MÓL Rt., Kutatás-Fejlesztés, Százhalombatta
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hajtóanyagként korszerű m otorokban csak a növényolajok 
célirányosan átalakított származékai (elsősorban az átész- 
terezett zsírsavak m onoészterei) alkalmasak.

Az átészterező eljárások alapvetően több szempontból 
osztályozhatók. Egyik csoportosítási lehetőségük a követ
kező [6 ]:

-  egylépéses és
-  kétlépéses technológiák.
Az egylépéses eljárásokat tovább lehet osztályozni az 

alkalm azott katalizátor szerint. Ennek alapján m egkülön
böztethetők lúgos, savas és enzim katalizátort alkalm azó 
eljárások [7, 8 , 9, 10, 11, 12]. A kétlépéses eljárások során 
először a trig liceridekből „fe lszabadítják” a különböző 
zsírsavakat, m ajd azokat m etilalkohollal zsírsav-metilész- 
terekké alakítják át. A fő reakció fázisa szerint m egkülön
böztethetők hom ogén és heterogén katalitikus eljárások. 
A hom ogén fázisú technológiák nagyon hasonlóak egy
máshoz, m égis van közöttük néhány jellem ző különbség. 
Ezek a következők:

-  az alapanyagként felhasznált repceolaj vagy napra
forgóolaj tisztasága és összetétele;

-  alkalm azott katalizátor (NaOH, KOH, CaO, fém-me- 
tilátok, savak, enzim ek stb.);

-  a hom ogén fázis biztosításának m ódja (pl. ultrahang, 
oldószer alkalm azása);

-  az átészterezési m űvelet param éterei (hőm érséklet, 
nyomás, m etanoktriglicerid arány stb.);

-  zsírsav-m etilészterek tisztítása (pl. m em brános eljá
rások [13, 14], extrakció [15]);

-  a glicerines fázis feldolgozása.
A technológia m egvalósítási m ódja szerint az átész- 

terezést szakaszos és folyam atos üzem m ódban lehet vé
gezni.

S zisztem atikus ku ta tóm unkánk célk itűzése az volt, 
hogy tanulm ányozzuk a M agyarországon term esztett cél
irányosan kiválasztott napraforgófajtákból előállított nö
vényolajok  lúgos, savas és enzim katalízissel történő 
átészterezését és vizsgáljuk a kedvező term ékek m otorhaj
tóanyagként való felhasználását. A nagyszám ú kísérletso
rozat eredm ényei közül je len  közlem ényünkben csak az 
átészterezés technológiai feltételeinek optim alizálására le
folytatott kutató-fejlesztő tevékenység néhány fontosabb 
eredm ényét m utatjuk be.

Kísérleti rész

Kutató-fejlesztő tevékenységünk célkitűzéseinek m egfele
lően kísérleti m unkánk első fázisában vizsgáltuk a m egfe
lelően előkészíte tt növényolajok  m etanollal történő 
átészterezési reakció ja feltéte leinek , körü lm ényeinek
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m onoészterhozam ot befolyásoló hatását mind lúgos, m ind 
savas és enzim katalizátor jelenlétében. M eghatároztuk a 
96% -nál nagyobb m onoészter-tartalm ú term ékek dízelm o
torok hajtóanyagaként való felhasználhatóságára vonatkozó 
m inőségi jellem zőit.

A kísérleti berendezés

A lúgos és savas átészterezéshez 500 cm 3-es, változtatható 
fordulatszám ú keverővei, vagy 100 cm 3-es és 50 cm 3-es 
m ágneses keverővei elláto tt négynyakú göm blom bikot 
használtunk. A  szintézisek során a folyadékfázis hőm ér
sékletét m értük; a készülék alkalm as változó sebességű 
m etanol és K 0 H /H 2S 0 4 elegy adagolására; vissza- 
csepegtetős hűtő biztosította a m etanol teljes m értékű fo
lyadékfázisban való tartását a nagyobb előállítási hőm ér
sékleteken. A reakcióelegy  m elegítésére szabályozható  
fűtőteljesítm ényű fűtősapkát használtunk.

Az enzim katalitikus átészterezést 9 Erlenm eyer-lom bik 
elhelyezésére alkalm as, fűthető rázógéppel végeztük. 
Az észter kinyerésére membránszeparátort, míg az enzim 
visszanyerésére egy általunk kifejlesztett, speciális elvá
lasztási m ódszert használtunk.

A fe lhaszná lt anyagok és előkészítésük

Az átészterezésekhez analitikai tisztaságú m etanolt, káli- 
um -hidroxidot, koncentrált kénsavat, az enzim katalitikus 
átészterezéshez az előkísérletek eredményei alapján Can- 
dida antartica (Novozym  435) enzimet használtunk. A  pré
selt nyers napraforgóolajat derítés után szűrtük, am elynek 
főbb jellem zőit az 1. táblázat tartalmazza. Az alapanyago

1. táblázat
A z alapanyag-növényolaj fó'bb jellem zői

Jellemzők Napraforgóolaj

Sűrűség, 20°C-on, g/cm3 0,9189
Kinematikai viszkozitás, 40°C, mm2/sec 31,1
Kinematikai viszkozitás, 100°C, mm2/sec 7,6
Viszkozitás index 228
Nyílttéri lobbanáspont, °C 300 felett
Jódszám, g/lOOg 108
Savszám, mg KOH/g 0,4
Kokszosodási maradék (10%-os lepárlási 
maradékból), %

0,2

Szabad zsírsavtartalom, % 0,015

kát úgy választottuk meg, hogy elő lehessen állítani belő
lük a biodízelszabványnak megfelelő terméket. Fő kritéri
um  volt a 115, de inkább 1 1 0  alatti jódszám , a szabványos 
előírásnál kisebb kokszosodási m aradék és 0 ,0 2 %  alatti 
szabad zsírsavtartalom .

Vizsgálati módszerek

Az alapanyag és term ékek minősítésére az M SZ/T 2056 
„N övényolaj-zsírsav-m etilészter alapú dízelm otor-hajtó
anyag (biodízel). Követelm ények és vizsgálati m ódszerek”

című szabványban m egadott m ódszereket használtuk, az 
azokban előírt precizitási adatokat betartva. Ez a szabvány 
m egfelel a preEN 14214 számú szabványnak.

K ísérleti módszer

Lúgos és savas á tészterezés. A  m etanollal történő 
átészterezés során katalizátorként kálium -hidroxidot, illet
ve kénsavat használtunk. A kísérleteket különböző hőm ér
sékleten, változó időtartam on keresztül végeztük. A reak
ció idő le teltekor a reakció  befagyasz tására az egyes 
term ékeket azonnal jeges vízben hűtöttük, és eközben a ká- 
lium -hidroxid , illetve a kénsav  sem legesítésére , sztö- 
chiom etrikus m ennyiségű sósavat, illetőleg kálium -hidro
xidot adtunk a reakcióelegy kiindulási térfogatával azonos 
térfogatú vízben oldva. A z egyes reakcióelegyeket ezután 
egym ás után három szor diklór-m etánnal extraháltuk. En
nek térfogata a kiindulási reakcióelegy térfogatának négy
szerese volt. A  szerves fázis elválasztása után azt vízm en
tes nátrium -szulfáttal szárítottuk, m ajd a diklór-m etánt 
vákuum desztillációval távolítottuk el.

Enzim katalitikus átészterezés. A  növényolajat és enzi
m et tartalm azó lom bikot rázógépen különböző hőm érsék
leten, változó időtartam on keresztül rázattuk. A  m etanolt 
különböző m ennyiségekben adagoltuk a reakcióelegyhez. 
A reakcióidő letelte u tán az észteres fázist m em bránszepa
rátoron választottuk el.

Ezt követően m eghatároztuk m ind a lúgos, m ind a sa
vas és az enzim katalitikus átészterezés során nyert szerves 
fázis m etilészter-tartalm át és zsírsavösszetételét, továbbá 
kedvező m inőségű term ék esetében a biodízelre vonatkozó 
szabványos m inőségi jellem zőket is.

Kísérleti eredmények és értékelésük

A kálium -hidroxid katalizátor jelenlétében végzett k í
sérletek m űveleti param étereinek tartom ányait a követke
zőknek választottuk:

-  hőmérséklet: 20 -8 0  °C
-  nyom ás: légköri
-  m etanoktriglicerid m ólarány: (3-6): 1
-  katalizátor: 0,3-3% , KOE1 növényolajra vonatkoztat

va
-  reakcióidők: 1,5; 3; 5; 7; 10; 15; 20; 30; 50; 60; 75; 

90; 105; 120; 135; 150; 180; 240 perc.
A z eddig le fo ly ta to tt k ísérle tso rozatok  nagyszám ú 

eredm ényei közül ebben a közlem ényben csak az általunk 
érdekesebbnek és fontosabbnak ítélteket m utatjuk be.

A z 7. és 2. ábrán  napraforgóolajnak metanollal külön
böző ideig történő lúgos átészterezése során nyert term ékek 
metilészter-, illetőleg a mono-, di-, és triglicerid tartalm á
nak m egoszlását tün te ttük  fel. A 2 5 ± l° C -o n  (3:1 
m etanoktrig licerid  m ólarány, 0,75%  K O H ), illető leg  a 
6 0 ± l°C -o n  (4,5:1 m etanok trig licerid  m ólarány, 1,0% 
KOH) végzett kísérletek eredményei jó l szem léltetik azt, 
hogy a hőmérséklet, a m etanoktriglicerid m ólarány és a ka-
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talizátor m ennyiségének megfelelő m értékű növelése je len 
tősen gyorsította a metilészter kialakulást. M ind a két hő
m érsékleten az első 10  percben már 60% -nál nagyobb me- 
tilészter-képződést tapasztaltunk, ami nagyon gyors kezdeti 
reakciókra utal. Ha a 3; 5; 7 perces reakció után nyert ter- 
m ékelegyek összetételét vizsgáljuk, akkor megállapítható, 
hogy nagyobb hőmérsékleten már nagyon rövid reakció idő 
alatt is kb. 70-85%  közötti a m etilészter tartalom.

1. ábra. Napraforgóolaj metanollal történő átészterezése 
25±l°C-on 3:1 metanol triglicerid mólarány, 0,75% KOH

0  20  40  60 80 100 120 140 160 180

Reakcióidő, perc

2. ábra. Napraforgóolaj metanollal történő átészterezése 
60±l°C-on 4,5:1 metanobtriglicerid mólarány, 1,0% KOH

A  3. ábrán a sav-katalizált átészterezés során nyert ter
m ékek metilészter-, illetőleg a mono-, di- és trigliceridtar- 
ta lm ának m egoszlását m utatjuk be a  hőm érséklet függ
vényében. Ezen a 60°C-on, 15:1 m etanol:trig licerid  
m ólarány és 5% kénsav je len létében , állandó m eta- 
noktriglicerid mólarány és a metanol folyamatos adagolása 
m ellett végzett kísérletek eredményeit tüntettük fel.

0  5 10 15 20  25 30  35 40
Reakcióidő, óra

3. ábra. Napraforgóolaj metanollal történő átészterezése 
60±l°C-on 15:1 metanobtriglicerid mólarány, 5,0% H2S 04

A z eredm ények alapján m egállapíthatjuk, hogy nagy 
m etilészter-tartalom  (>96,5% ) csak  hosszú reakció  idő 
u tán  (kb. 35 óra) u tán  nyerhető  re la tív  nagy  m éta-

m k l

noktriglicerid  m ólarány és kénsav-koncentráció ellenére 
is.

A z enzim katalizátor je len lé tében  végzett k ísérletek  
m űveleti param étereinek tartom ányait a következőknek 
választottuk:

-  hőmérséklet: 20 -80  °C
-  nyomás: légköri
-  m etanoktriglicerid m ólarány: 4:1
-  katalizátor: 6 - 1 2%  enzim  a reakcióelegyre vonatkoz

tatva
-reak c ió id ő k : 2, 4, 6 , 8 , 10, 12, 16 óra
-  metanoladagolás: egy illetve több lépésben.

A z enzim katalitikus átészterezés során először m eg 
kellett határozni azt a hőm érsékletet, am elyen a kiválasz
tott enzim katalizátor (Candida antarctica) a legaktívabb, 
1:4 növényolaj:m etanol m ólarány és a teljes reakcióelegy
re vonatkoztatva 6 % -os enzim tartalom  mellett. (Ezeket a 
param étereket találtuk kedvezőnek az előkisérletek során.) 
Erre a célra a hőm érsékletet 30 és 70 °C között változtat
tuk. Az eredm ényeket a 4. ábra  szemlélteti, am iből az lát
szik, hogy 52 °C-on legaktívabb a katalizátor.

4. ábra. A hőmérséklet hatása a katalizátor aktivitására

A további kísérletek során a katalizátorm ennyiség és az 
alkoholadagolási sebesség m etilészterhozam ot befolyáso
ló hatását vizsgáltuk. A  kísérleteknél alkalm azott enzim 
m ennyiséget és a m etanoladagolások számát a 2. táblázat 
tartalmazza.

2. táblázat
K ísérleti param éterek 52 °C-on

és 1:4 növényolaj:m etanol m ólarány m ellett

Kísérlet jele Enzimmennyiség,
%

Metanol
adagolások száma

M-l 6 1

M-2 6 2

M-3 6 3
M-4 6 4
M-5 6 8

E-l 6 8

E-2 9 8

E-3 12 8

A m etanol adagolási szám ának a konverzióra gyakorolt 
hatását m utatja az 5. ábra  azonos enzim m ennyiség mellett. 
Jól látszik, hogy minél több részletben adagoljuk a m eta
nolt a reakcióelegyhez, annál nagyobb a konverzió. Ennek
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5. ábra. A metanoladagolás hatása a konverzióra

alapján valószínűleg az lenne a legjobb, ha folyam atosan 
lehetne adagolni az alkoholt.

A z 6. ábra  a  katalizátor m ennyiségének a m etilészter- 
hozam ra gyakorolt hatását ábrázolja azonos m etanol-adag- 
szám mellett. Az eredm ények azt m utatják, hogy 52 °C-on 
az elegyre vonatkoztatva 1 2%  enzim tartalom  és 8 részlet
ben történő m etanoladagolás esetén 99,5%  feletti konver
zió érhető el enzim katalitikus átészterezés során.

A napraforgóolajból kiindulva az eddig legkedvezőbb
nek talált m űveleti param éterkom binációknál előállított 
napraforgó-m etilészterek  fontosabb növényolaj-ipari és 
kőolajipari analitikai, valam int alkalm azástechnikai je l
lemzőit a 3. táblázatban  foglaltuk össze. Ezen adatok alap
ján  megállapítottuk, hogy sikerült növényolajokból m ind 
lúgos, m ind savas, m ind pedig enzim katalizátor esetén az 
érvényes magyar szabvány előírt je llem zőit kielégítő m o
torhajtóanyagokat előállítani.

Következtetések

Az átészterezési eljárások összehasonlítása során az en
zimkatalitikus úton előállított term ékelegy m etilészter ho
zam a nagyobb volt (>99,5% ), de ezt az értéket nagyobb re
akcióidő alatt értük  el. M egállapíto ttuk , hogy lúgos 
katalízis esetében m egfelelően választo tt hőm érséklet, 
metanol :triglicerid mólarány és katalizátorm ennyiség m el
lett pár perc reakcióidő u tán  a reakcióelegyben a 
metilésztertartalom m ár 80%  feletti, m íg savkatalizátor al
kalm azása során hasonló konverziót csak lényegesen na
gyobb reakcióidő után nyertünk. Ezen okok m iatt a savas 
átészterezést csak speciális esetekben alkalmazzák, neveze
tesen, ha az alapanyag szabad-zsírsavtartalm a nagy. Meg 
kell jegyezni, hogy a lúgos és savas katalízis során használt 
katalizátor-vegyszerek veszélyes és mérgező anyagok, míg 
az enzim ek biológiailag lebonthatóak, így környezetvédel
mi és hum ánbiológiai szempontból az enzimkatalitikus el
járás lenne a legjobb. Gazdaságossági szempontból viszont 
a lúgos katalízis az előnyösebb, m ert az enzimkatalizátor 
sokkal drágább, viszont az eljárás után visszanyerhető, és a 
következő átészterezésnél felhasználható.

3. táblázat
Napraforgó-m etilészterek fontosabb jellemzó'i

Jellemzők
Katalizátor

Szabványelőírás
lúg sav enzim

Észtertartalom, % 97,8 96,7 99,5 >96,5
Sűrűség, 20 °C-on, g/cm3 0 ,8 8 6 0 ,888 0,887 0,860-0,900
Viszkozitás, 40 °C, mm2/sec 4,30 4,32 4,40 3,5-5,0
Zárttéri lobbanáspont, °C 120 120 122 >101

Hidegszűrhetőségi határhőmérséklet, °C -1 - 2 -3 - 2 0

Kéntartalom, mg/kg 5 7 5 < 1 0

Kokszosodási maradék (10%-os lepárlási 
maradékból), %

0,23 0 ,20 0,21 <0,3

Víztartalom, ppm 250 270 300 <500
Rézlemez korrózió (3 óra, 50 °C), fokozat 1 osztály 1 osztály 1 osztály 1 osztály
Savszám, mg KOH/g 0,06 0,15 0,08 <0,5
Metanoltartalom, % 0,1 0,15 0,1 <0 ,2

Monoglicerid-tartalom, % 0,58 0,7 0,2 <0 ,8

Digliceridtartalom, % 0 ,1 2 0,15 0,1 <0 ,2

Trigliceridtartalom, % 0,17 0,15 <0,05 <0 ,2

Szabad glicerintartalom, % 0,01 0,015 <0,005 <0,25
Összes glicerintartalom, % 0,11 0,19 0,1 <0,25
Jódszám, g/lOOg 108 109 108 < 1 2 0

Foszfortartalom, mg/kg 1,2 <1 <1 < 1 0

Káliumtartalom, mg/kg 1,5 <1 <1 <5
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Kovács Ferenc -  Háncsok Jenő -  Szirmai László: Biodízel mo
torhajtóanyagok előállítási eljárásainak összehasonlítása 
A közleményben célirányosan összefoglalják a növényolaj-alapú 
motorhajtóanyagok XXI. század elejei jelentőségét. Ezután be
mutatják a napraforgóolajok átészterezésére végzett lúgos, savas 
és enzimkatalitikus kísérletsorozat legfontosabb eredményeit. 
A lúgos katalízissel 96-98%, savkatalizátor esetén 95-97%, míg 
az enzimkatalízissel 99% feletti metilészter-hozamokat értek el. 
A nyert termékek közül több kielégitette az érvényes európai és 
magyar szabvány valamennyi előírását, kivéve a hidegszűrhető
ségi határhőmérsékletét. A kívánt értéket azonban néhány ppm 
adalékkal be lehet állítani.

[Magy. Kém. Lapja, 58, 248 (2003)] 

SUMM ARY

F. Kovács -  J. Háncsok -  L. Szirmai: Comparison of Processes 
for Producing Biodiesel Fuels
In this paper the importance of fuels produced on the basis of veg
etable oils is shown at the beginning of the 21st century. The ma
in results of transesterifying experiments of sunflower oil carried 
out by acidic, alkali and enzymatic catalysis are presented. The 
yields of vegetable oil methyl ester were in the range of 95-97% 
by applying acid catalysis, 96-98% by applying alkali catalysis, 
while it was higher than 99% by applying enzymatic catalysis. 
The quality parameters o f many of the obtained products satisfied 
all specifications of the standard being valid in the European 
Union and in Hungary, except cold filter plugging points. How
ever, this parameter can be adjusted to the required value by 
applying additives in some ppm quantity.

Háncsok Jenő, Kovács Ferenc 
BIODÍZEL

Kiadó: BME-OMIKK, 2002. 56 oldal, 
17 táblázat, 19 ábra

A tanulmányban összefoglalják a 
megújuló és megújítható energiaforrá
sok közeli, közép és hosszú távú jövőbe
li jelentőségét. Áttekintik a növényola
jok dízelmotor hajtóanyagokká való át
alakításának lehetőségeit. Részletesen 
tárgyalják a növényolaj-zsírsav-metil- 
észterek (NOME) korszerű átészterező 
technológiáit, az előállítás energiamér
legét és költségeit. Kiemelten értékelik a 
NOM E-gyártás gazdaságosságát befo
lyásoló tényezőket. Rám utatnak arra, 
hogy fő költségtényező az alapanyag 
(növényolaj) ára. (A célirányos nö
vénynemesítés eredményeit felhasznál
va olyan növényolajokat kell előállítani, 
illetőleg növényolaj-előállításra alkal
mas növényeket kell termeszteni, ame

lyekből az eddigieknél több és jobb 
minőségű olajat lehet kinyerni.)

A NOME (RME) főbb minőségi 
jellem zőit a dízelgázolajokkal való 
összehasonlítás tükrében kritikailag 
értékelik, majd ezt követően azok 
motorhajtóanyagként való felhasznál
hatóságának előnyeit és hátrányait. 
Röviden ismertetik a biodízelgyártás és 
-felhasználás magyarországi helyzetét 
(beleértve a hazai és nemzetközi szab
ványok összehasonlítását is). M egálla
pítják, hogy a biodízelek környezetvé
delmi előnyei fokozatosan csökkennek a 
dízelgázolajok állandó minőségjavítása 
és az utóátalakító katalizátorok haté
konyságának növelése, valam int az 
utóbbi időben dízelgépjárművek részére 
kifejlesztett részecskeszűrők és -le- 
égetők alkalmazásának eredményeként. 
Végül kiemelik, hogy a biodízel motor- 
hajtóanyagok versenyképességét növel
ni lehet biodízel központok létrehozásá

val a növénytermesztők, a biodízel- 
gyártók és -felhasználók kapcsolatrend
szerének kialakítására, a főbb felhasz
nálók felderítésére, gépgyártói jóvá
hagyások beszerzésére, valamint rek
lámok, vevőinformációk stb. készítésére, 
illetőleg terjesztésére.

A biodízel valódi jelentőségét nem a 
költségelemzéssel számított (és támoga
tott) „ár” adja, hanem a kimutatható 
környezetvédelmi előnyök (napjainkban 
már csak a kisebb szén-dioxid kibocsátás, 
jobb biolebonthatóság), a mezőgazdasági 
túltermelési válságok levezetésében já t
szott szerep, azaz az ugaroltatás és a 
munkanélküliség feloldása, továbbá a 
fosszilis energiahordozókkal -  elsősor
ban a kőolajjal -  való takarékosság, 
illetőleg azoknak a dízelgázolajnál 
értékesebb és nagyobb profitot ered
ményező termékek nyersanyagként való 
biztosítása.
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Optimális kondenzhálózat

BALKÁNYI GYÖRGY*

A jó minőségű ipari /  technológiai gőz jellemzői

Egy ipari gőznyomáscsökkentő, vagy egy gőzüzemű hő
mérséklet-szabályozó szelep kiválasztásakor az első kér
dés, amit felteszünk, az az, hogy „Milyenek a gőz paramé
terei?”

A válasz csaknem minden esetben kitér a gőz mennyi
ségére, nyomásviszonyaira, telített vagy túlhevített állapo
tára, de a gőz minőségére csak nagyon ritkán. Arra a kér
désre, hogy „Milyen a gőz minősége?” a válaszadók 
többsége elbizonytalanodik. Nézzük tehát, melyek azok a 
paraméterek, amelyekkel a gőz minőségét jellemezhetjük? 
Ezek a következők:

1. a gőzben lévő nedvességtartalom és a gőzzel szállí
tott kondenzvíz mennyisége;

2. a gőzben lévő sótartalom és a szilárd, lebegő szeny- 
nyeződések;

3. a gőz levegő- és nem kondenzálódó gáztartalma.

N éhány lényeges m ondat a gőz nedvességtartalmáról

Az ipari-technológiai gőzfűtéseknél mindig arra törek
szünk, hogy a gőzfelhasználás helyén lehetőleg minél szá
razabb telített gőzt kapjunk, és ezt vezessük a hőcserélő 
vagy a technológiai berendezés gőzterébe. A műszaki gőz
táblázatok adatai is száraz, telített gőzre vonatkoznak. Ha 
a gőzben lévő nedvességtartalom 3-4%, vagy ennél kisebb, 
a víztartalom szempontjából már jó minőségű, telített gőz
ről beszélhetünk. Hogyan tudjuk mérni a gőz nedvesség- 
tartalmát? Ipari alkalmazásoknál a gőz nedvességtartalmá
nak meghatározása nem lehetséges. Kis gyakorlattal mégis 
megbecsülhető a gőz víz-és nedvességtartalma, ha az aláb
bi helyi adottságokat ismerjük:

-  a gőzkazánok telített vagy enyhén túlhevített gőzt ter
melnek-e;

-  a vizsgált hely milyen messze van a kazánháztól;
-  a vizsgált hely milyen messze van a legközelebbi 

kondenzürített helytől;
-  a vizsgált hely előtti kondenzürítés(ek) megfelelő- 

ek-e;
-  a gőzvezeték zárt vagy szabad térben vezetett-e;
-  milyen a vizsgált hely előtti gőzhálózat hőszigetelé

sének állapota stb.
A nagy vízterű tűz- és füstcsöves gőzkazánok által ter

melt ipari, telített gőzök átlagosan 5%-os nedvességtartal
mával magyarázható az a tény, hogy viszonylag nagyobb 
arányú gőznyomáscsökkentés (pl. 12 bar-ról 2 bar-ra) ese
tén sem fog a gőz túlhevülni a kis nyomású oldalon.

* Spirax Sarco Limited Műszaki és Kereskedelmi Képviselet, Budapest

Néhány gondolat a gőzszennyeződésekről

A gőzben lévő sótartalom  vízkezelési és kazánszabályozá
si kérdés. A sok lehetséges „kazánházi hiba/hiányosság” 
közül példaként itt csak egyet említek: ha egy nagy vízte
rű, 3-huzam ú gőzkazán  lúgozását kézi szabályozással, 
szakszerűtlenül végzik, a kazánt elhagyó gőzben lévő só
tartalom  olyan m érvű is lehet, hogy „lebéníthatja” a gőz
rendszer szabályozóit, redukáló it és kondenzedényeit. 
A  helyzet m ég súlyosabbá válik , ha a kazán terhelése 
gyakran változik. Ez esetben a kazánvíz fokozott „felhab- 
zása” miatt viszonylag nagy m ennyiségű kazánvíz is be
kerü lhe t a gőzrendszerbe. A gőzben lévő m echanikai 
szennyeződésekért a v ízm inőség  (v ízkőképződés), a 
gőzvezetékrendszer általános állapota (reve, rozsda), a 
karbantartás, ill. javítás gondossága (tömítés, fém darabok) 
és a rendszer kialakítása (m echanikai szűrők) felelős.

A gáz, m int a gőz elválaszthatatlan kísérője

A gőz term elésével egyidejűleg a vízből N 2, 0 2, C 0 2, H2 

és egyéb nem  kondenzálódó gázok szabadulnak fel, ezért 
alapszabályként kezelendő, hogy „ahol gőz van, ott gáz is 
van” . A levegő és a nem  kondenzálódó gázok egyrészt egy 
hőszigetelő film et hozhatnak létre a hőátadó felületeken, 
m ásrészt „beülnek” a hőcserélő holt tereibe és m iután ki
szorítják onnan a gőzt, lecsökkentik a hőátadó felületet, ez
által a hőátadás hatásfokát. A levegő és a nem  kondenzáló
dó gázok hőellená llása  (hőszigete lő  képessége) kb. 
1 500-szor nagyobb az acélcső/acéllem ez hőellenállásához 
viszonyítva. A vízben lévő nedvesség a CO-,-vel szénsavat 
alkot, am ely korróziós problém ákat okoz. M inél szárazabb 
a telített gőz, annál inkább érvényes a gőzre is a  Dalton- 
gáztörvény, am ely szerint egy gázkeverék nyom ása m eg
egyezik a gázkeverék-alkotók -  abszolút nyom ásban mért 
-  parciális nyom ásainak összegével. Ez röviden azt je len 
ti, hogy minél több gáz, ill. levegő van a telített gőzben, an
nál kisebb a gőz parciális nyom ása, ezáltal a gőz hőm ér
séklete és az átadható hő m ennyisége is kisebb.

A m inőség i te líte tt gőz a lk a lm azásán ak  előnyei

M ilyen előnyökkel jár, ha a lehetőségeknek m egfelelő  
legszárazabb telített gőz áll rendelkezésre a gőzfű tésű  

berendezés előtt?

•  a hőátadás hatásfoka m egnő -» kisebb gőzfogyasztás
•  m egszűnnek a vízütések -> üzem biztonság növe

kedése
•  kisebb kondenzedény kell -*• olcsóbb kondenzedény
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•  m inim ális korrózió lép fel -* rendszerélettartam
növekedése

•  m inim ális erózió lép fel -> rendszerélettartam
növekedése

•  m inim ális szénsavkorrózió -> rendszerélettartam
növekedése

M ilyen előnyökkel já r  a vegyszer-, 
só- és szilárd szennyezőktől mentes telített gőz?

•  tiszta gőzrendszer - » karbantartási igény
csökkenése

-> üzem biztonság növe
kedése

-* p, °C szabályozási 
pontosság növekedése 

-> rendszerélettartam -nö- 
vekedés

A levegő és nem kondenzálódó gázok nélküli telített gőz 
alkalm azásának előnyei

•  A  hőátadás hatásfoka megnő

•  m egszűnnek a felfűthetőségi 
problém ák

•  m inim ális C 0 2+H 20-reakció

•  0 2-m entesség

•  1 0 0 % -os gőzfűtés

-> kisebb gőzfogyasztás 
felfűtési idő csökke
nése

-► üzem biztonság növe
kedése

-> nincs szénsav korró
zió

-*■ nincs 0 2 okozta pont
korrózió

-* m indenkori gőznyo
m áshoz tartozó gőz
hőmérséklet

A minőségi telített gőz előállításának 
gyakorlati kérdései

Az előzőekben leírtakból következik, hogy minél szára
zabb, tisztább és gázm entesebb a gőz, annál jobb  a m inő
sége, ül. annál jobban tölti be hőenergia-hordozó, -szállító 
és -átadó szerepét. A gőzben lévő nedvességet és/vagy kon- 
denzvizet a gőzrendszer (gőzt szállító rendszer) alábbi he
lyeiről vehetjük ki, és továbbíthatjuk a kondenzgyűjtés he
lyére:

1 . kazánházi gőzosztó;
2 . főgőzvezeték(ek) mélypont;
3. főgőzvezeték(ek) végpont;
4. hőközponti gőzosztó(k);
5. cseppleválasztó/gőzszárító;
6 . fogyasztói gőzvezeték(ek) mélypont.
A  kondenzvíz leválasztásához autom atikusan működő 

kondenzvíz-leválasztókat, kondenzedényeket (gőzcsapdá
kat) használunk.

A gőz vezetőképessége, só- és vegyszertartalma  elsőd
legesen vízkezelési, vízlágyítási és kazánszabályozási kér
dés. A tém a sokrétűsége és specialitása m iatt itt m ost nem 
foglalkozunk részletesen ezzel a kérdéssel.

mkl

A gőzben lévő levegőt és/vagy nem kondenzálódó gázo
kat a gőzvezeték-hálózat alábbi pontjairól célszerű eltávo
lítani:

1 . gőzvezeték magaspont;
2 . főgőzvezeték végpont;
3. vákuum törés utáni csőszakasz, magaspont;
4. cseppleválasztó/gőzszárító magaspont.
A  gőzhálózatban utazó és összegyűlő gázok elvezetésé

re kézi és/vagy automatikus légtelenítő szelepeket alkal
m azhatunk. Szakaszosan m űködő, nagyobb gőzvezeték 
rendszer ún. hideg indítás során történő légtelenítését álta
lában kézi elzáró (szelepek, csapok) nyitásával-zárásával 
biztosíthatjuk. A  szubjektív tényezőket kiküszöbölő indítá
si és/vagy üzem  közbeni automatikus légtelenítés azonban 
csak gőzüzem ű -  termikus elven működő -  automatikus 
légtelenítő szelepekkel biztosítható (pl. Spirax AV típus).

A kondenzedény-választás aranyszabályai 
a gőzoldali kondenzelvezetéseknél

A m ikor kondenzedényt választunk, és választásunkat nem 
a kondenzedény ára és/vagy a csatlakozó kondenzvezeték 
(kondenzcsonk) mérete, hanem a szakszerűség és a m eg
bízható m űködés igénye vezérli, akkor a számos kérdés 
közül az első, am elyre választ kell adnunk:

„Hova kell a kondenzedényt beépíteni? ”

Az igényelt nyom ású/hőm érsékletű gőz szállítását, ill. el
osztását végző gőzhálózatba, azaz a szándékolt gőzkon
denzáció elé, vagy a hőcserét (a gőz kondenzációját) bizto
sító ipari/technológiai/fű tési hőcserélő  után? B ár az 
alapelv m indkét esetben azonos -  a gőzáram  lezárása m el
lett a kondenzvizet és sok esetben a levegőt, ill. a nem kon
denzálódó gázokat is el kell vezetni -  de a kondenzedény- 
nyel szem ben tám asztott követelm ények különböznek a 
két beépítési helyet illetően. Mi m ost a gőzhálózat kon- 
denzelvezetésével foglalkozunk, nézzük tehát, m elyek 
azok a legfontosabb általános jellem zők, ill. követelm é
nyek, am elyekhez a kondenzedényt választanunk kell:

1 . a kondenzelvezetés helyén  kiváló  kondenzvizet 
azonnal -  visszatorlasztás nélkül -  és folyam atosan 
el kell vezetni;

2 . a kondenzürített hely nyom ása -  eltekintve az indítá
si, ill. terhelésváltozásból adódó nyom ásingadozás
tól -  általában állandó vagy kis nyom ástartom ányon 
belül ingadozik;

3. a gőzvezetékben áramló gőz kb. 15-25 m/sec sebes
sége m iatt a kondenzvíz tartózkodási ideje a gőzve
zetékben, a szándékolt kondenzvíz-elvezetés helyén 
igen rövid;

4. a gőzhálózat által szállított, ill. az onnan kiváló szi
lárd szennyeződések (rozsda, reve, vízkő, iszap stb.) 
a m élyponti kondenzelvezetések  helyén gyűlnek 
össze;

5. különösen a nagy területen elhelyezkedő vegyipari 
üzem ekre jellem ző, hogy főgőzvezetékeik többsége 
a szabadban húzódik. A  vezetékek e szakaszán üze
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melő kondenzedények télen fagyveszélynek (pl. m e
chanikus elven működő kondenzedények), nyáron a 
napsütés okozta túlzott „fűtésnek” (pl. term odinami- 
kus elven működő kondenzedény) lehetnek kitéve;

6 . 10  bar-os vagy ennél nagyobb nyomású gőzvezeté
keknél, ill. gőzvezetéki berendezéseknél (pl. csepple
választó, gőzosztó) ahol a kondenzvizet atm oszfé
rikus nyomású kondenztartályban gyűjtik, a kondenz- 
víz folyam atos elvezetése mellett, a kondenzedény 
utáni sarjúgőzképződés csökkentésének igénye is fel
merülhet;

7. szakaszosan üzem elő ipari/technológiai gőzfűtések
nél a rendszeres leállások alkalmával keletkező vá
kuum  vákuum törőkön, tömítetlenségeken, szelepor
sókon keresztül légbetöréseket okoz. Ilyen esetekben 
az autom atikus légtelenítő kapacitással rendelkező 
kondenzedények  élvezhetnek  előnyt a kondenz
edény-választásnál;

8 . a kazánházi, vagy gőztávvezetékek utáni gőzhálóza
ti m élypontok (pl. gőzosztó, gőzfogadó stb.) a folya
m atos kondenzterhelés m elle tt v iszonylag nagy 
m ennyiségű kazánvizet is kaphatnak (pl. alám érete
ze tt gőzterű  kazán, elégtelen  lúgozással és/vagy 
gyors gőzterhelés-változással). Ez esetben a nem 
egyszer több vödöm yi, hirtelen beömlő kazánvizet is 
el kell vezetni a gőzhálózat m élypontjáról;

9. gőztávvezetékek hidegindításakor a gőzhálózat első 
m élypontjára érkező kondenzvíz 3-5-szöröse is lehet 
a névleges üzemi kondenzterhelésnek.

Nézzük, melyek azok a kondenzedények, amelyek a leg
inkább alkalmazhatók a fenti követelmények kielégítésére.

M echanikus elven működő, úszógolyós kondenz
edények  autom atikus légtelenítő szeleppel egybeépítve (pl. 
Spirax Sarco FT típusjelű kondenzedények). A  kondenz
edény elé szennyfogó szűrő beépítése szükséges. A lkalm a
zásuk lehetséges

-  fagyveszély m entes helyen,
-  fagyveszély esetén hőszigeteléssel ellátva,
-  nagy kondenzteljesitm ény-igények esetén,
-  folyam atos kondenzelvezetési igény esetén,
-  min. gőznyom ás 0 ,1  bar (túlnyomás),
-  szakaszosan üzem elő rendszereknél (hidegindítások 

szám a magas), és
-  kondenzvíz-elvezetés kondenzvízzel teljesen feltelt 

gyűjtővezetékbe.

Termodinamikus kondenzedények szennyfogó szűrővel 
egybeépítve (pl. Spirax Sarco TD típusjelű  kondenz
edények), am elyek lehetséges alkalm azása

-  fagyveszélyes helyen hőszigetelő burkolattal,
-  hősugárzásos helyen hőszigetelő burkolattal,
-  ahol a szakaszos kondenzelvezetés m egengedett,
- m in .  gőznyom ás 0 ,6 -1  bar (túlnyomás), ezalatt a ter

m odinam ikus kondenzedény működésképtelen,
-  min. nyom áskülönbség a kondenzedény két oldalán 

1 bar, ezalatt a term odinam ikus kondenzedény m űkö
désképtelen,

-  olajjal vagy lebegő szennyeződésekkel szennyező
dött kondenzvizek esetén,

-  folyam atosan üzemelő rendszereknél (hidegindítások 
szám a alacsony),

-  nem  alkalm azható, ha a kondenzvizet kondenzvízzel 
teljesen feltelt gyűjtővezetékbe vezetjük, különösen 
vonatkozik ez a 3 bar feletti gőznyom ások esetére, 
ahol m ár min. 8 %  sarjúgőzkiválással kell számolnunk 
a kondenzedény utáni kondenzvezetékben.

A termikus (termosztatikus) elven m űködő kapszulás, 
vagy bim etál (kettősfém) kondenzedényeket csak abban az 
esetben javasolom , ha a kondenzedény utáni saijúgőz fej
lődést a m inim ális szintre kell csökkenteni. Sok esetben 
feleslegesen nagy üzem i gőznyom ást alkalm azunk, és ez 
okozza az igen nagy m értékű sarjúgőz fejlődést, ami 
megfelelő gőznyom áscsökkentéssel orvosolható.

A term ikus kondenzedények (pl. K ipszer M K25, TM -2 
kapszulás, Gestra BK  bim etálos) m űködési elvükből faka
dóan előnytelenek, sokszor hatástalanok  a gőzhálózat 
m élypontjainak kondenzürítésére. A term ikus kondenz
edények ugyanis a kapszula választásától, vagy a bim etál 
(kettősfém ) gyártóm űvi beállításától függően csak akkor 
engedik el a kondenzvizet, ha az 5-45 °C-ra, a gőzvezeték
ben uralkodó gőznyom áshoz tartozó telítési hőm érséklet 
alá visszahűl. A z MK25/1 típ. K ipszer kondenzedénynél 
ez a v isszahűtés „N ” je lű  m em brán esetén  10°C, „U ” 
m em bránnal 30 °C!

Ezek a kondenzedények  csak több m éter hosszú 
hőszigeteletlen kondenzedény előtti kondenzvezeték, ún. 
„hűtőláb” kiépítésével tudnák ellátni kondenzürítési fel
adatukat. A hűtőláb kiépítése helyigényes, és jelentős hő
energia veszteségeket okoz.

Sajnálatos, hogy m ég m anapság is készülnek olyan ter
vek, készülnek olyan rendszerek, ahol a term ikus elven 
m űködő kondenzedényeket általánosan alkalm azzák ipari 
gőzveze ték -há lóza tok  m élypontja inak  kondenzelveze- 
tésére. A helyzetet m ég tovább rontja, hogy a kondenz
elvezetés helyét rosszul alakítják ki (pl. gőzosztó kondenz- 
elvezetése ü ríthe tő /le fúvatható /tisz títható , m egfelelően  
m éretezett és kialakított szennyfogó zsom p nélkül). A lap
szabályként is kezelhető, hogy a term ikus elven m űködő 
kondenzedények (pl. K ipszer M K25, M K35) kondenzvíz 
visszatorlasztó képessége számos alkalm azásban előnyös 
(pl. nagy vízterű, tárolós tartályok fűtése, o lajtartályok 
tem perálása, gőzfűtésű csőregiszterek stb.), de gőzvezeté
kek és gőzvezetéki berendezések (pl. gőzvezetéki m ély
pont, gőzosztó, cseppleválasztó stb.) kondenzürítésére k i
fejezetten hátrányos, sok esetben káros.

Cseppleválasztók, gőzszárítók szerepe a hőátadási 
hatásfok és az üzembiztonság növelésében

Az ipari, technológiai gőzfűtéssel foglalkozó szakem berek 
m inden esetben arra törekednek, hogy minél szárazabb, te
lített gőzt kaphassanak. Bizonyos esetekben nem  csak a 
kondenzvizet, de a gőzben lévő apró vízcseppeket is cél
szerű kivonni a gőzből. Fenti feladatra kiválóan alkalm a-
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sak a m echanikus cseppleválasztók és az alájuk épített, fo
lyamatos kondenzelvezetést biztosító kondenzedények.

H ol előnyös a m echanikus cseppleválasztók alkalm a
zása?

-  Telített gőzök áram lásm érői előtt (a cseppleválasztó- 
val a kétfázisú közeg egyfázisú száraz telített gőzzé 
alakítható).

-  Gőznyom ás szabályozó szelepek előtt (a belső vezér
lőszelepes szabályozók érzékenyebbek a gőzben lévő 
nedvességre, m int a direkt működésű szabályozók).

-  Hőm érséklet-szabályozó szelepek előtt.
-  Lem ezes hőcserélők előtt (a forrasztott lemezes hő

cserélők  k im ondottan  érzékenyek a v ízrészecskék 
eróziós hatásaira és a vízütésekre).

-  Steril szűrők előtt (a szűrők tisztítási igénye je len tő
sen csökkenthető).

-  K órházi, gyógyszeripari sterilizátorok elé (a gőz tisz
títására, nedvesség- és gázmentesítésére).

A cseppleválasztók (mechanikus gőzszárítók) m egfelelő  
kiválasztásához, optimális és hosszú élettartamú működé
séhez az alábbiakat célszerű figyelem be venni:

1. a cseppleválasztó  csonkban a gőzsebesség  15-25 
m /sec tartom ányba essen;

2. DN40 méret felett célszerű a cseppleválasztó magas 
pontjára autom atikus légtelenítő szelepet (pl. Spirax 
Sarco AV13 típus) beépíteni;

3. a cseppleválasztó alá szennyfogó zsom pot kell kiala
kítani, és a zsomp időszakos tisztíthatóságát biztosí
tani kell (pl. alsó kézi elzárószelep beépítésével);

4. a kondenzvezetéket a szennyfogó zsom p oldalából 
kell indítani úgy, hogy alatta min. 150 mm szennyfo- 
gó zsom pm élység maradjon;

5. a kondenzvíz elvezetésére -  m int legjobb m egoldás -  
autom atikus légtelenítő szeleppel egybeépitett, úszó
golyós kondenzedény (pl. Spirax Sarco FT tipus) be
építése javasolt.

A term ikus kondenzedények (pl. K ipszer M K25/1) al
kalm azása itt is rendkívül előnytelen, a kondenzvíz vissza- 
torlasztása miatt.

Sok esetben felmerül a kérdés: a terelőlapos (pl. Spirax 
Sarco S1-S9 típussor) vagy a centrifugális elven működő 
ciklonos (pl. Gestra) cseppleválasztó a jobb. A kérdés el
döntéséhez álljon itt az liverpooli műszaki egyetem en el
végzett vizsgálatok összesített eredménye:

Műszaki adatok Terelőlapos
cseppleválasztó

Ciklonos
cseppleválasztó

Cseppleválasztás hatásfoka
12 m/sec gőzsebességnél 99% 98%
22  m/sec gőzsebességnél 99% 70%
26 m/sec gőzsebességnél 99% 50%
Nyomásesés a 
cseppleválasztón

1 x AP (bar)* 3,33 x AP (bar)

* Pontos érték a vonatkozó műszaki diagramokból a gőzmennyiség, 
gőzsebesség és a cseppleválasztó méretétől függően
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A fenti értékelést figyelembe véve a ciklonos csepple- 
választókat terhelésváltozás m entes kb. 12  m /s gőzáram lá
si sebesség biztosíthatósága m ellett célszerű csak alkal
m azni. A m ennyiben a cseppleválasztó t hőcserélő  elé 
építjük, úgy a hőcsere hatásfokát a leválasztott nedvesség 
% -ával arányosan növelhetjük, azaz a gőzfelhasználást 
csökkenthetjük.

A kondenzedény működését ellenőrző szerelvények 
alkalmazásának előnyei

A kondenzedény m eghibásodások alapvetően két csoport
ra oszthatók. Ezek:

1 . a kondenzedény nem zár le, ezáltal friss gőz kerül a 
gőzoldalról a kondenzhálózati oldalra;

2 . a kondenzedény részben vagy teljesen eltömődik, az
az vagy részlegesen, vagy egyáltalán nem  engedi el a 
kondenzvizet a gőzoldalról.

Bár a gőzüzem m el foglalkozó szakem berek majdnem 
m indegyike ismeri a m eghibásodások okozta problém ákat, 
mégis -  az okozott károk nagyságrendje miatt -  fontosnak 
tartom, hogy ezek összefoglaló jelleggel itt is felsorolásra 
kerüljenek.

A fr issg ő z átfújás káros hatása:
-  hőenergia-veszteség a gőz kondenzvezetékben törté

nő lecsapódása miatt;
-  ha az élesgőz a kondenztartály páracsövén keresztül a 

szabadba kerül, akkor a hőenergia-veszteségen túl a 
víz díja, a csatornadíj, a vízelőkészítés és a vízlágyí- 
tás összes költsége is veszteségként a „szabadba re
pül” ;

-  a kondenzvezeték(ek) ellennyom ása m egnő, am ely 
lerontja az egyébként jó l m űködő többi kondenz
edény teljesítm ényét, kis futőgőznyom ások esetén a 
kondenzedények teljesen „leállhatnak” ;

-  az éles gőz felgyorsítja  a kondenzvíz áram lását, 
am ely v ízütéseket és a kondenzvezetékek fokozott 
erózióját okozza;

-  a rosszul záró vagy nyitva m aradt kondenzedényen 
nagy sebességű gőz-víz keverék halad át, am ely foko
zott eróziós hatásánál fogva -  viszonylag rövid időn 
belül -  „elviszi a kondenzedény anyagát” stb.

A részben vagy teljesen eltöm ődőtt kondenzedény káros 
hatásai:

-  a kondenzvíz nem tud eltávozni a gőzhálózat m ély
pontjáról;

-  rendkívül lerom lik a hőátadás hatásfoka;
-  zavaró, nehezen beazonosítható zajhatások keletkez

nek a gőzrendszerben;
-  rendkívül m egnő a gőzvezetékek eróziója (főleg a 

csőíveknél);
- je le n tő se n  lecsökken a hőcserélők (különösen a leme

zes hőcserélők) élettartama;
- a  vízütések kom oly károkat okoznak a szabályozó 

szelepekben;
-  az egész gőzhálózat karbantartási igénye (ill. a kar

bantartás költsége) jelentősen megnő;
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-  a gyakori leállások m iatt a termelés folyam atossága 
sérül stb.

A fenti felsorolás term észetesen nem  teljes, de elég an
nak érzékeltetésére, hogy mennyire fontos, hogy az a bizo
nyos, sokszor a technológiai berendezések és szabályozók 
m ellett csak m ellékesen kiválasztott kis szerkezet -  amit 
kondenzedénynek hívunk -  hibátlanul működjön. „Ami 
elrom olhat, az el is rom lik” -  tartja a mondás. A jó  m inő
ségű szerelvények term észetesen jóval hosszabb idő után 
teszik ezt, de a gőz / kondenzrendszer kivitelezési hiányos
ságai sok esetben m ég az igen jó  m inőségű kondenz- 
edényeket is „térdre kényszerítik”.

M it tehetünk, hogy az esetek többségében teljesen zárt 
és nem  egyszer kusza kondenzhálózatba kötő kondenz- 
edények m űködését -  a szubjektív tényezőket, azaz a vizs
gálatot végző szem ély értékelését, esetleg tévedését k i
küszöbölve -  egyértelm űen ellenőrizhessük?

Olyan, a kondenzedény mellé építhető szerelvényeket 
építsünk be (pl. nézőüveg vagy Spirax Spiratec rendszer), 
am elyek egyértelmű „igen”-,.nem” információt adnak még 
annak az ellenőrző személynek is, aki e területen egyáltalán 
nem  felkészült. Az term észetesen m ár egy m ásik kérdés, 
hogy a „nem”, azaz a kondenzedény rosszul működik visz- 
szajelzés után milyen döntést hozunk. Döntésünk m eghoza
talában segítsen bennünket az a tény, hogy a kondenzedény- 
meghibásodások csaknem 80-90%-át az alábbiak okozzák:

-  helytelenül kialakított kondenzelvételi hely,
-  a m űködési elvében rosszul választott kondenzedény,

-  a kondenzedény védelm ét biztosító, ún. „kiegészítő 
kondenzsori elem ek” hiánya.

Szeretném kihangsúlyozni, hogy bár sokan és sokszor a 
kondenzedény méretére, azaz alám éretezettségére gyana
kodnak, a kondenzrendszeri m eghibásodások csak igen kis 
százalékát okozzák az alám éretezett kondenzedények.

A je len tős üzem eltetési és karbantartási többletköltsé
gek elkerülése érdekében célszerű a kondenzrendszer k i
alakítását, v izsgálatát a kondenztechnikában já rtas szak
em ber (sokszor teljesen ingyenes) segítségével végezni.

ÖSSZEFOGLALÁS

Balkányi György: Optimális kondenzhálózat
A közlemény ismerteti a jó  minőségű ipari technológiai gőz jel
lemzőit és használatának előnyeit. Az egyik legfontosabb para
méter a gőz tisztasága, amelynek biztosítására különböző légtele
nítő szelepeket, kondenzedényeket használnak. A közlemény 
befejező része ezen kiválasztások szempontjait ismerteti.

[Magy. Kém Lapja, 58, 253 (2003)]

SUM M ARY

Gy. Balkányi: Optimum Condensate Network
The article reviews the parameters and advantages of good qual
ity industrial technological steam. One of the most important 
parameters is its purity which can be improved by purging valves 
and steam traps. Finally, the article considers the aspects of steam 
traps' selection.

Háncsok Jenö-Varga Zoltán 
BIOBENZIN

Kiadó: BME-OM1KK, 2003. 71 oldal, 
27 táblázat, 24 ábra

A szerzők ismertetik a szikragyújtású 
motorok hajtóanyagainak korszerű osztá
lyozási rendszerét, ezen hajtóanyagok 
típusait és minőségét befolyásoló főbb 
tényezőket, majd a szintetikus biobenzin 
előállítási lehetőségeinek főbb példáit 
(biomasszából előállított szintézisgázból 
kiindulva Fischer-Tropsch-szintézissel, 
benzin metanolból stb.). Részletesen tár

gyalják a bioetenaol m otorhajtóanyag
ként való alkalmazásának jelentőségét, 
elterjedését és annak okait, továbbá főbb 
minőségi jellemzőit ömnagában és mo
torbenzinekkel alkotott elegyeiben, 
valamint előállítási lehetőségeit motor- 
hajtóanyag célú felhasználásra (cukor
növényektől, keményítőtartalmú nyers
anyagokból, lignocellelózokból kiindul
va), amit az előállitás tömeg- és 
energiamérlegének tárgyalása követ. 
Ezután kritikailag értékelik a bioetanol 
Otto-motorokban való felhasználásának 
alkalmazástechnikai előnyeit és hátrá

nyait. A biometanol és a bio-etil-tercier- 
butil-éter előállítása, illetőleg szintézise, 
alkalmazása előnyeinek és hátrányainak 
rövid áttekintése után számos szempont 
(energiatartalom és energiasűrűség, 
hatótávolság, bekerülési költség, bizton
ság, megbízhatóság, kezelés, szállítás, 
kenés, emisszió, annak csökkentési költ
ségei stb.) szerint összehasonlítják az 
Otto-motorok különböző motorhajtó- 
anyagait. Végül vázolják a bioetanol és 
bio-ETBE magyarországi felhasznál
hatóságának lehetőségeit az Európai 
Unió terveinek tükrében.
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Megemlékezések Erdey-Grúz Tiborról

A M agyar Tudományos A kadém ia  K ém iai Tudom ányok O sztálya 2002. október 15-én tartotta  
em lékülését Erdey-Grúz Tibor születésének 100. évfordulója alkalmából. A z emlékülésről lapunk is hírt 
adott [Magy. Kém. Lapja, 57, 487 (2002)] és közölte Beck M ihály akadémikus em lékbeszédét [Magy. 
Kém. Lapja, 57, 446 (2002)]. M ost az emlékülésen elhangzott előadások szövegét közöljük, am elyek  
más-más vetületben m éltatják a nagy tudós életm űvének egy-egy fejezetét.

A szerkesztőség

Erdey-Grúz Tibor, a budapesti tudományegyetem professzora

KISS LÁSZLÓ*

Erdey-Grúz Tibor egész élete, m unkásságának döntő része 
a budapesti tudom ányegyetem hez kapcsolódott. Középis
kolai tanulm ányait az egyetem  gyakorlóiskolájában, a Tre
fo il utcai „M intagim názium ban” végezte. Egykori alm a 
m aterére m ég 50 évvel később is hálásan em lékezik, 
m ondván: „ . ..  a legnagyobb szellemi érték, am it kaptam, 
és ami egész életem  alakulására kihatott, az önálló gondol
kodás képességének a kifejlesztése, valam int a dolgok re
ális szem léletének az elsajátítása volt” [ l j .  1920-ban a gim 
názium i érettségit követően, fizikatanárának hatására, az 
egyetem re fizikusnak iratkozott be, és csak a m ásodik év
ben tért át kém iára, m int fő szakra. Egyetem i tanulm ánya
it bölcsészdoktori értekezéssel fejezte be 1924-ben. Ettől 
kezdve egyetem i tanársegéd a III. sz. Kémiai Intézetben, 
m ajd ugyanitt adjunktus 1932-től 1946-ig.

E közben tudom ányos, akadém iai pályája töretlenül 
em elkedett: 1934-ben egyetemi magántanár, 1941-ben c. 
ny. rk. tanár, 1943-ban az A kadém iának levelező-,
1948- ban rendes tagja lett. 1946-tól intézeti tanárként a Fi
zikai K ém iai és R adio lóg iai In tézet igazgatója, m ajd
1949- től itt tanszékvezető egyetemi tanár. 1950-ben rövid 
ideig a Term észettudom ányi Kar dékánja volt, m ajd még 
ebben az évben az MTA főtitkárává történt m egválasztása 
miatt, a reá jellem ző m ódon, az egyetemről fizetés nélküli 
szabadságra ment. Puritán szemléletével ugyanis nem fért 
össze, hogy egyidejűleg két állást töltsön be. Ez a szabad
ság 1972-ig tartott, am ikor is egyetemi tanárként nyugdíja
zását kérte. E lőadásait azonban a fizetés nélküli szabadsá
ga alatt is fo lyam atosan m egtartotta, szerény egyetem i 
dolgozószobájában írta könyveit, közlem ényeit, végezte 
az oktatók m egszokott m unkáját. Egyetem i m unkaideje 
reggel fél 7-től pontosan fél 12-ig, m ajd rendszerint este 
6 -tól 9 óráig tartott.

* ELTE, Fizikai Kémiai Tanszék, Budapest. Az MTA Kémiai Osztályának Erdey- 
Grúz Tibor születésének centenáriuma alkalmából rendezett emlékülésén, 2002. 
október 15-én elhangzott előadás szerkesztett változata
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Pályám során kapcsolatom , együttm űködésem  Erdey- 
Grúz Tiborral 25 esztendőt ölelt fel. Ezen 25 év élményei, 
tapasztalatai és a vele folytatott beszélgetések, valam int 
írásai alapján m egkísérlem  professzori tevékenységének, 
oktató-nevelő m unkájának néhány vonását felvillantani.

Az egyetemi oktató, a tankönyvíró

Az egyetem en eltöltött fél évszázad alatt sokoldalú kutató- 
és irányító m unkájával párhuzam osan sokrétű oktatói és 
nevelői tevékenységet fejtett ki. Nevéhez fűződik a rend
szeres fizikai-kém iai oktatás megszervezése, a színvonalas 
oktatás feltételeinek megterem tése. Ennek érdekében tan
könyveket és szakkönyveket írt, am elyek nem csak  az 
egyetem i oktatást vitték nagy lépéssel előre, hanem  or
szágszerte hozzájárultak a  term észettudom ányos ism ere
tek elterjesztéséhez.

Az egyetem  elvégzése után, oktatói tevékenységét a fi
zikai-kém iai gyakorlatok átszervezésével kezdte. Javasol
ta, hogy a hallgatók ism eretlen összetételű anyagokat kap
jan ak  a m érésekhez. Ez k iválto tta  B uchböck G usztáv  
p ro fesszor felháborodását és ellenkezését, m ondván: 
„Nem sérthetjük m eg a hallgató urakat azzal, hogy lelkiis
m eretlen munkát, netán csalást tételezünk fel róluk.” Ek
kor született (1926) a Proszt Jánossal í r t ,,Physikai-ehemi- 
ai g ya k o r la to k ’’ cím ű jegyze te  [2]. Ez a m unka 
terebélyesedett az évek folyam án a „Fizikai-kémiai p rak
tikum"-má, am elynek első kiadása 1934-ben, utolsó, szá
mos szakem ber közrem űködésével átdolgozott kilencedik 
kiadása 1965-ben je len t meg. A laboratórium i gyakorla
toknak fontos szerepet szánt az elméleti ism eretek elm élyí
tésében és megszilárdításában.

A kém iával kapcsolatos területeken dolgozó szakem be
rek szám ára nélkülözhetetlennek tekintette a korszerű fizi
kai-kém iai ism ereteket. A  fizikai kém iának a gyógysze
részképzésbe való bevezetését indokolva a következőket 
írta (1947-ben): „A term észettudom ányok az utóbbi évti
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zedekben olyan haladást tettek, hogy pusztán em píriával 
m ár sehol sem boldogulhatunk. Sikeres m unka a gyógy
szerészet terén is csak kom oly elméleti tudással felvértez
ve valósítható  meg. B árm ennyire is gyakorlati pálya a 
gyógyszerészet, szélesen alapozott elméleti tudás nélkül 
nem lehet rajta dolgozni. Ma, a tisztán elméleti kutatások 
alapján kifejlesztett robbanószer- és műtrágyaipar, továbbá 
az atom bom ba korában azt hiszem, senki előtt nem  lehet 
kétséges, hogy a leggyakorlatibb pályán sem lehet korsze
rűen és racionálisan dolgozni alapos elméleti tudás nélkül” 
[3]. Ezen elm életi tudás m egszerzésének m egkönnyítésére 
nagyszám ú sikeres szak- és tankönyvet írt. Ezek közül há
rom , több kiadást m egért könyve vált különösen népszerű
vé.

A  „Bevezetés a fiz ika i kémiába ” első kiadása 1943-ban 
gyógyszerészek  szám ára készült, az utolsó, negyedik, 
1959-ben megjelent kiadását em ellett a tanár- és biológus
hallgatóknak is ajánlotta. Sok éven keresztül adott elő fizi
kai kém iát vegyész, valam int biológia-kém ia és kém ia-fi
zika szakos hallgatók szám ára. K iállt a m ellett, hogy a 
kém ia szakos tanárjelöltek a m ásik szakjuktól függetlenül 
ugyanazt a fizikai kém ia kurzust kapják. Vélem énye sze
rint, ha netán az előadásban a szakpárosítás szerint különb
séget tennénk, csak az lenne indokolt, hogy a „biol-kém e- 
sek” több fizikai, a „kém -fizesek” több biológiai jellegű 
példáról halljanak.

A  Schay Gézával közösen írt „Elméleti fiz ika i kémia ” c. 
m unkájának negyedik, egyben utolsó, három kötetes kiadá
sa 1965-ben je len t meg. Ez a m ű kézikönyvként azóta is 
sok kém ikusgeneráció elmélyültebb tanulm ányait segítette 
és segíti, elsősorban a továbbképzést szolgálva.

Tankönyvként használt m űvei közül kétségtelenül a 
legnépszerűbb az oktatók és a hallgatók körében is „a kis 
p iros könyv”-nek nevezett m unkája volt. Ez a M űszaki 
Könyvkiadó által gondozott, és első kiadásakor piros kö
tésben m egjelentetett „A fiz ika i kémia alapjai ” sok éven át 
szolgálta a különböző szakos hallgatók fizikai-kém iai ok
tatását. A  további kiadások során a szerzőnek e könyv bo
rítójával kapcsolatban csak egy kikötése volt: az piros le
gyen. Ennek 1972-ben je len t m eg a negyedik kiadása, ami 
a szokásos módon, hónapok alatt eltűnt a könyvesboltok 
polcairól. U tánnyom ásához azonban, vagy újabb kiadásá
hoz nem  járu lt hozzá, m ondván, e könyv m ár nem  elég 
korszerű, helyette újat kell írni, amire fiatalabb m unkatár
sainak kellene vállalkozni. Könyvei új kiadásai előtt m in
dig kérte munkatársai kritikai m egjegyzéseit és jobbító  j a 
vaslatait. Ezeket, valam in t lek torainak m egjegyzéseit, 
kritikai észrevételeit m indig örömmel fogadta.

Az oktatásszervező

Tevékenysége során folyam atosan foglalkoztatta az okta
tás hatékonyságának és korszerűsítésének a kérdése. E lő
adásain m ondanivalóját táblázatok, ábrák diavetítésével il
lusztrálta. írásaiban  és felszólalásaiban állandóan 
hangoztatott és visszatérő gondolat a m egszerzett tudás 
önálló, kreatív alkalm azását je lentő  tudom ányos je llegű  
gondolkodásra való nevelés: „ . ..  a szakm ához szorosan

tartozó tudom ányágazatok alaptényein kívül a tudományos 
je lle g ű  gondolkodás és ítéletalkotás, ül. véleménykialakí
tás képességének a kibontakoztatása és készséggé fejlesz
tése a  fő követelm ény napjainkban az egyetem m el szem 
ben. ... N agy baj azonban, hogy a felsőoktatási pedagógia 
és didaktika hiányosságai folytán többnyire nincs m ég ki
m unkálva, hogy m i az a legkisebb  ténybeli tananyag, 
am ely m inőségileg és m ennyiségileg éppen elégséges a 
fenti célok eléréséhez, és m elyek az önálló gondolkodásra  
nevelés hatékony m ódszerei” [4]. Ezért javaso lta  az okta
tás és a nevelés hatékonyságának a növelése érdekében a 
kiscsoportos oktatás bevezetését, az audiovizuális m ódsze
rek fejlesztését a tanszéken. Ezt követően nyugdíjazásáig 
aktív részvételével és irányításával folyt a  kém ia szakos ta
nárjelöltek kiscsoportos fizikai-kém iai oktatása. H etvene
dik életévét betöltve, és professzorként nyugdíjazását kér
ve, ezt a feladatot fiatalabb m unkatársaira bízta. Ezt azzal 
indokolta, hogy az „rossz vért szülne” , ha ő m ég hetven év 
felett is főkollégium  oktatásában venne részt, de ha szük
ség van arra, szívesen helyettesít bárkit az oktatóm unká
ban.

Tanszéki kutató, iskolateremtő

Kutatói és tudom ányos tevékenységét m indvégig az egye
tem en végezte, és elengedhetetlennek tarto tta, hogy az 
egyetem i tanszékek a színvonalas kutatóm unka otthonai 
legyenek. Erről így ír: „Tudom ányos jellegű gondolkodás
ra a tapasztalat szerint általában csak olyanok nevelhetnek 
sikerrel, akiknek közvetlen tapasztalataik, egyéni élm é
nyeik vannak az alkotó gondolkodásban; vagyis olyanok, 
akik m aguk is kutatnak, vagy egyéb újat létrehozó tevé
kenységet fo ly ta tnak ,... M indebből világosan következik, 
hogy a kutatás, illetve az egyéb újat alkotó tevékenység 
nélkülözhetetlen az egyetem eken. A  tanszéki kutatás egyik 
fő hivatása az oktatók alkotó m unkássága az oktató-neve
lő  tevékenység érdekében. Ebbe az alkotó tevékenységbe 
beleértendő a szoros értelem be vett tudom ányos kutatás, 
valam int a m agas színvonalú, önálló mérnöki, mezőgazda- 
sági, orvosi, közgazdasági és egyéb társadalm i gyakorlat 
is. N agy szerepet kell kapnia a tanszéki kutatásnak a poszt
graduális képzésben, am i nálunk a legutóbbi időkig sajná
latos m ódon nagyon el volt hanyagolva. A  posztgraduális 
képzésnek csak egyik ága a kutatói utánpótlás nevelése, 
am iben nyilvánvaló a tanszéki kutatás szerepe. M ásik ága 
a gyakorlati szakem berek  posztgraduális képzése, ami ma 
m ár szintén nem  választható el a tudom ányos kutatástól” 
[5].

Az egyetem ünkön eltöltött évtizedek alatti oktató-ne
velő- és tudom ányos m unkája iskolaterem tő tevékenység
nek bizonyult [6 ]. Tanítványai közül számos egyetem i ta
nár, köztük  négy  tanszékvezető , és több vezető  ku ta tó  
került ki. Tanítványait saját példam utató tevékenységével 
is nevelte, hihetetlen m unkabírásával, puritánságával, ügy
szeretetével, m inden téren a racionalitásra való törekvésé
vel, a „hulladékidő” kihasználásával. C ikkekben, írások
ban m indig szám on kérte a jó l áttekinthető szerkezetet, a 
„vörös fonalat”, am elyre a tételt bizonyító gondolatok fel-
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fűzhetők. M unkatársait nagyobb lélegzetű m unkák írására 
is buzdította. Figyelm eztetett azonban arra, hogy az írás 
előtt fel kell m érni, m ilyen és m ekkora olvasóközönségnek 
szánjuk az adott munkát. A  tematikát, és az anyag tárgya
lását ehhez kell igazítani.

K özism ert volt a m ár em litett puritánsága, irtózása a 
„szokásos dagályos frázisok”-tól, az üres formális repre
zentációtól és ünnepléstől, valam int a szervilizm us m in
denfajta  m egnyilvánulásátó l. H etvenedik  születésnapja 
előtt figyelm eztetett bennünket, hogy eszünkbe ne jusson 
valam i „cirkuszt” csináln i ez alkalom ból. Indoklásként 
hozzáfűzte, ha valaki vagy valam i em iatt ünneplésre m él
tó, az az orvosa, az orvostudomány, akinek/am elynek kö
szönhetően megérte ezt a kort.

Egyébként a szerény, visszafogott m egem lékezéssel 
egyetértett. H etvenedik születésnapja alkalm ából az Acta 
Chim ica főszerkesztője egy füzetbe gyűjtötte Erdey-Grúz 
Tibor tanítványainak és tisztelőinek közlésre váró cikkeit 
[7]. Ezt a füzetet elégedetten mutatta, dicsérve a főszer
kesztő Lengyel Béla  akadém ikust, m egjegyezve, ez a m eg
em lékezés ízléses form ája, és külön pénzbe sem került. 
A nnak is örült, hogy m int iskolateremtő professzorát, az 
egyetem , a legnagyobb elismerést jelentő díszdoktori cím 
m el tüntette ki 1975-ben.

Szerette és élvezte az élénk vitákat. Többször elm ond
ta, hogy m indig aggasztja és nyugtalanítja, ha valam ilyen 
elképzelése, legyen az tudományos vagy tudom ányszerve
zéssel kapcsolatos, nem  vált ki vitát, hanem  egyhangú he
lyesléssel találkozik. Ilyenkor úgy érezte, ellenvetések hí
já n  nem  lehet próbára tenni, ellenőrizni elképzeléseit, 
könnyen  követhet el hibát. Többször fellépett szóban és 
írásban a kritika m ellett és a kritika elfojtása ellen. Egy fel
jegyzésében ezzel kapcsolatban a következőket írta: „Fon
tosnak tartván a kritikai szellem  erősítését, azt hiszem, ha
tá rozo ttan  fel kell lépnünk az ellen, hogy a k ritikát 
összeférhetetlenségnek m inősítsük” .

Erdey-Grúz Tibor tevékenységének őt túlélő eredm é
nyei valóban folyam atosan érvényesülnek mai életünkben. 
M unkásságának szellem e munkatársaiban, tanítványaiban 
és a tanítványok tanítványaiban él tovább. Emlékét, alko
tásai, tudom ányos eredm ényei, család ja és tanítványai 
mellett, a róla elnevezett debreceni Vegyipari K özépiskola

és Kollégium , valam int az ELTE TTK kém iai épületében 
elhelyezett em léktábla is őrzi.
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ÖSSZEFOGLALÁS

K iss  L á sz ló :  Erdey-Grúz Tibor, a budapesti tudományegye
tem professzora
A közlemény áttekinti Erdey-Grúz Tibor professzor egyetemi pá
lyafutását. Egyetemi pályafutása során számos népszerű fizikai 
kémiai kézi- és műszaki könyvet írt, és jelentősen hozzájárult az 
egyetemi oktatás korszerűsítéséhez. Az oktatás színvonalának 
emelése érdekében szorgalmazta a tudományos kutatást a tanszé
ken. Erdey-Grúz Tibor elektrokémiai iskolát teremtett, amely ki
emelkedő szerepet játszott a hazai elektrokémiai tudományos ku
tatásban és oktatásban.

[Magy. Kém. Lapja, 58, 258 (2003)] 

SUMM ARY

L. K iss: Tibor Erdey-Grúz, the Professor of the University in 
Budapest
The communication reviews the university career of Professor Ti
bor Erdey-Grúz. During his university activity, he wrote numer
ous, famous hand- and technical books in physical chemistry and 
significantly contributed to modernization of the education. He 
urged the scientific research at the department in order to increase 
the level of teaching. Tibor Erdey-Grúz formed a school of elec
trochemistry that has been playing an outstanding role in the 
research and education of electrochemical science in Hungary.

Erdey-Grúz Tibor, mint az elektródfolyamatok kinetikájának úttörője 
és hatása az elektrokémia fejlődésére

INZELT GYÖRGY*

Bevezető gondolatok

1991-ben J .O ’M. Bockris (1923-), a  XX. századi elektro
kém ia egyik  m eghatározó  szem élyisége a N em zetközi 
E lek trokém iai T ársaság (CITC E, m ajd 1971-től ISE) 
1949-es alapítására visszaem lékezve így írt: „A túlfészült- 
séget, m int olyan betegséget tekintették, am elytől a gáz

elektródok szenvednek. Erdey-Grúzt és Volmeri, akiket én 
az elektródfolyam atok kinetikája atyáinak tekintek, vala
m int Frum kint ritkán em lítették.” [1]. Ennél egyértelműb-

* ELTE, Fizikai Kémiai Tanszék, Budapest. Az MTA Kémiai Tudományok osztá
lyának Erdey-Grúz Tibor születésének centenáriuma alkalmából rendezett emlék
ülésén, 2002. október 15-én elhangzott előadás szerkesztett változata
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ben k ije lö ln i E rdey-G rúz Tibor (1902 -1976) helyét az 
elektrokém ia történetében mi sem tudnánk, sőt m ég a rész
rehajlás vádját is m agunkra vonhatnánk, hiszen időnként 
ténylegesen szeretjük hozzájárulásunkat nagyobbnak lát
tatni a tudom ány egyetemes fejlődéséhez annál, m int am i
lyen független, külföldi tudománytörténészek értékítélete 
az adott területen. Különösen így van ez egy centenárium  
kapcsán, és e m egem lékezés szerzőjének is be kell valla
nia, hogy nem  is tud teljesen elfogulatlan lenni, hiszen 
Erdey-G rúz  professzor irányításával készítette diplom a- 
m unkáját, és ő indította el a pályáján. Éppen ezért kezdtem  
Bockris megállapításával és fogok idézni m ásokat is bizo
nyítandó azt, hogy valóban nem csak a magyar, hanem  az 
egyetem es tudom ány egyik kiem elkedő alakjáról em léke
zünk m a meg.

Visszaadom a szót Bockrisnak, m ert igen tanulságos az 
1949-es helyzetet szemügyre venni. Az első m ondatot ér
dem es eredetiben, angolul idézni: „The atm osphere and 
background o f  electrochem istry at this time was dominat- 
ed by the dead hand o f  N ernst.” M it je lent ez az igen ke
m ény és tiszteletlen megállapítás? M iért volt problém a az, 
hogy a fizikai kém ia egyik legnagyobb alakjának, Walther 
N ernstnek  (1864-1941) „holt keze nehezedett az elektro
kém iára”? (Talán érdekes azért is, m ert a je len  m egem lé
kezést a M agyar Tudom ányos A kadém ián tartjuk, hogy 
N ernstet az MTA 1899. m ájus 5-én választotta külső tagjá
vá. Ugyanezen a napon lett N ernst tanítványa Bugarszky  
István  (1868-1941) az MTA levelező tagja, aki nevét az 
endoterm  galvánelem ek felfedezésével írta be az elektro
kém ia történetébe. Ő a Budapesti Királyi M agyar Tudo
m ányegyetem  II. számú Kémiai Intézetét vezette 1913-tól, 
m íg Erdey-Grúz Buchböck Gusztávnál (1869-1935) a III. 
Kémiai Intézetben kezdett el dolgozni 1924-ben.) A kérdé
sekre a felelet röviden az, hogy a Nernst-féle egyensúlyi 
elek trokém ia ekkor m ár tú lhaladottá  vált és gáto lta  az 
elek trokém ia fejlődését. M eg kell jegyeznünk , hogy 
N ernst hozzájárulása az elektrokém iához óriási je lentősé
gű volt. Sajnálatosan azonban e tudományág term odinam i
kai m egalapozása hibás fizikai képen alapult [2]. A Nernst- 
fé le  ozm otikus m odell, az o ldástenzió értelm etlen  
fogalm ának bevezetése sok gond forrása lett. A rra találha
tunk mentséget, hogy N ernst az elektronátm enettel járó, 
redoxireakciókat 1889-ben nem tudta értelmezni, hiszen J.
J. Thomson csak 1897-ben igazolta az elektron létét, de ar
ra m ár kevésbé, hogy Nernst 1941 -ben bekövetkezett halá
láig nem  m ódosított az elméletén, rendkívül hátráltatva ez
zel az elek trokém ia fejlődését. A N ernst-fé le  elm élet 
születésének körülményei, utóélete és hatásának elem zése 
az utóbbi években m egjelent m unkákban [3-5] m egtalálha
tó. Tárgyunk tekintetében ezen ism eretek azért alapvető je 
lentőségűek, m ert éppen E rdey-G rúz  és M ax Volmer 
(1885-1965) közlem énye [6] ütötte a legnagyobb rést a 
nem sti elektrokém ia szilárdnak tűnő építményén és nyitott 
utat az elektrokém iának az elmúlt 50 évben bekövetkezett 
fejlődéséhez.

Az elektródfolyamatok kinetikájának megalapozása

Az elektródfolyam atok sebességének m érése igen egysze
rű, hiszen az áram ot (/) kell csak mérni, vagy hogy ponto
sabbak legyünk -  lévén szó heterogén  reakcióró l -  az 
áram sűrűség (/') ad egyértelm ű felvilágosítást egy adott re
akció sebességéről. Az elektrokém iában m ég az a különle
ges lehetőségünk is m egvan, hogy állandó reakciósebessé
get (áram sűrűséget) á llítsunk  be. A  korai m érések  
általában így is történtek, azaz az áram sűrűség függvényé
ben m érték a potenciált. A  galvanosztatikus m ódszert (j = 
állandó) csak a potenciosztát kifejlesztése (A. H ickling, 
1942.) után kezdték felváltani a potenciosztatikus, illetve a 
potenciáldinam ikus mérési technikák. Talán nem  volt iga
zán szerencsés az, hogy a galvanosztatikus m ódszer nyert 
teret, a reakciók ine tika  szem léle tének  ugyanis jo bban  
m egfelel az, hogy a reakciósebesség (ez esetben az áram) 
függvénye különböző tényezőknek. Az elektrokém iai m é
réseknél a szokásos param étereken (hőm érséklet, koncent
ráció) kívül m egjelenik a fázishatáron fellépő potenciálkü
lönbség, az e lek tródpotenciá l (E), sőt m ár az is korán 
nyilvánvalóvá vált, hogy ez az utóbbi m ennyiség a m egha
tározó az áram  nagysága, ille tve a te rm ékeloszlás (F. 
Haber, 1900.) tekintetében. M indenki nagyjából elfogadta 
az elektródpotenciál Nernst-féle  értelm ezését, tehát azt a 
felfogást, hogy a potenciál ellentétes irányú, végső soron 
egyensúlyi, anyagátlépéssel já ró  folyam atok eredm énye
ként jö n  létre. Ez a modell többé-kevésbé m egfelelő volt 
olyan galvánelem eknél, am elyeknél fém oldódás /  fém ion
leválás történik, de nem  alkalm azható redoxielektródok, 
ideálisan  po larizálható  elektródok, illetve irreverzib ilis 
elektródreakciók esetén. Érdekes jelenségnek lehetünk ta
núi, a kutatók használtak egy fogalm at, am elyik praktikus 
volt, de igazából nem  törődtek az egyre nyilvánvalóbbá vá
ló ellentm ondásokkal. Jellem ző példa, hogy szerves ve- 
gyületek elektrolízisénél szóba sem jöhet a Nernst-féle  e l
mélet, pedig ez a XIX. században és a XX. század elején 
széleskörűen, főleg preparatív céllal m űvelt terület volt. 
Az első jelentős összefüggés felism erése is egy szerves ké
mikus, J. Tafel (1862-1918) nevéhez fűződik, aki E. Fi- 
scher  tanársegédje volt. Tafel az áram sűrűség és a  túlfe
szültség (az egyensúlyi potenciáltól való eltérés mértéke: 
t) = E -  E e) között az alábbi kapcsolatot állapította meg:

rj = a-b  logy (1)
ahol a és b állandók [7].

Tafel azt gondolta, hogy a hidrogénfejlődésnél a H 2- 
m olekula képződése (2H<UH2) a lassú folyam at. Ebből az 
értelm ezésből adódó következtetések, a b állandóra kapott 
értékek azonban általában nem  egyeztek a tapasztalattal. 
N oha az 1920-as években R. B. Audubert (1892-1957), J. 
A. V. Butler ( 1899-1977) és J. H eyrovsky (1890-1967) m ár 
kinetikai elm életi alapon kísérelte m eg értelm ezni a túlfe
szültséget, az igazi áttörést Erdey-Grúz és Volmer 1930-as 
közlem énye [6] hozta meg. N ézzük meg, hogyan ír m aga 
Erdey-Grúz Tibor erről kiváló könyvében [8] 39 évvel ké
sőbb: „Az elektródfolyam atok elm életének kibontakozása 
Erdey-Grúz és Volmer azon felism eréséből indult ki, hogy 
e folyam atok a reakciókinetika törvényei alapján vizsgá-
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landók, és az elek tro litikus h idrogén-tú lfeszü ltséget (a 
nagy túlfeszültségű elektródokon) a hidrogénionok sem le
gesítésének lassú volta okozza. A semlegesítés lassúsága 
viszont e folyam at nagy aktiválási energiájára vezethető 
vissza, am ely a túlfeszültség révén csökkenthető. Az álta
luk bevezetett és máig is használt átlépési faktor lehetővé 
teszi a kísérleti adatok értelm ezését az aktivált állapot (át
meneti kom plexum ) részletes ismerete nélkül.”

Az egyik döntő m egfigyelés az volt, hogy a túlfeszült
ség közvetlenül az áram bekapcsolása után nem  logaritm i
kusán, hanem  lineárisan nő a töltés m ennyiségével (F. P. 
Bowden  és E. K. Riedel, 1928., E. Baars, 1928., H. Bran- 
des, 1929., T. Erdey-Grúz és G. G. Kromrey, 1930-31.). 
Ebből pedig az következik, hogy azoknál az elektródoknál, 
am elyeknél b értéke 0,12 körüli, a hidrogénionok sem lege
sítése a gátolt folyam at, hiszen a lineáris változás csak a 
hidrogénionoknak az elektrokém iai kettős rétegben való 
feldúsulásával m agyarázható. A kor csúcstechnológiáját 
jelentő oszcilloszkópos m érések során nyert, szép oszcillo- 
grafíkus felvételek a [6] közlem ényben megtekinthetők.

A kinetikai m egfontolások alapján kapott összefüggés, 
am elynek segítségével a m értj  - E  függvények gátolt tö l
tésátlépés esetén leírhatók, am ely m agyarázatot ad az em 
pirikus Tafel-egyenletre, először jelenik meg a szakiroda- 
lomban. N agy túlfeszültségre, amelyre a Tafel-egyenlet is 
vonatkozik, a következő egyenletet vezették be:

j  = kcH, exp
aF r\
RT (2)

am iből azonnal látszik, hogy logaritmikus alakban és át
rendezve a Tafel-egyenlethez jutunk, és a b állandó is értel
met nyer. U gyanekkora jelentőségű az egyensúly közeli ál
lapotokra vonatkozó egyenlet -  am ely más rendszerekre is 
általánosítható, és am ely az elektródreakciók kinetikájá
nak alapegyenlete ma is -  hiszen ez az egyensúlyi (rever
zibilis) potenciál (E r) első kinetikai (nem term odinam ikai) 
levezetése:

j / F  = k 2c H, exp
a c FE 1 a a FE

R T
/C3CH £

R T
, (3)

egyensúlyban j  = 0 ,E  = E T.
Ezzel az eredm énnyel m egszületett az elektródfolya

m atok kinetikájának tudom ányos elmélete, és m egnyílt az 
út a korszerű elektrokém ia fejlődése előtt. A nnak okára 
m ár korábban kitértünk, hogy az igazi áttörésre, a paradig
m aváltásra m iért is kellett m ég több m int 20 évet várni.

A németországi kutatások és hatásuk 
Erdey-Grúz Tibor tudományos pályájára

Erdey-Grúz Tibor a legjobb helyre ment tanulm ányútra és 
a legjobb időben, hiszen ekkor Ném etország volt a tudo
m ány központja a világban. M ax Volmer berlini laboratóri
um a is igen jó  választásnak bizonyult. A katódos fém levá
lasztásról szóló cikkük [9] is mindm áig alapm űnek számít. 
(M ax Volmer W. O styá idná l és M. Le Blancnál tanult a lip
csei egyetem en, az u tóbbinál habilitá lt 1913-ban fény
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elektrom osság témában. Dolgozott N ernst intézetében is, 
kiváló m unkái jelentek  meg a term odinam ika, az adszorp
ció, a diffúzió, a fázisátalakulások és más témákban. M ég
is leginkább az elektrokém ia kiválóságai között tarthatjuk 
őt számon. A náciktól távol tartotta magát, de nem  kerül
hette el számos más ném et tudós sorsát. 1945-ben őt is a 
Szovjetunióba „invitálták”, ahol 10 évig a Gustav Hertz 
vezette titkos intézetben más ném et hadifogoly tudósokkal 
együtt atom kutatással foglalkozott. 1955-ben térhetett ha
za, ahol a berlini H um boldt Egyetem en lett professzor. 
1956 és 1958 között az N DK Tudományos Akadémiájának 
elnöke volt.)

A  három éves (1928. október -  1931. szeptember) né
m etországi tanulm ányút rendkívül sikeres volt. A hidro
gén-túlfeszültség [6, 10], valam int a fém elektródok és az 
elektrokristályosodás [9 ,1 1 ,1 2 ,1 3 , 14,15] tanulm ányozá
sa m ellett adszorpciós kutatásokat [16] is végzett (ez utób
bit Fajans m üncheni intézetében). Hazatérve a következő 
négy év tizedben  az elek tródfo lyam atok  k inetikájának 
vizsgálata Erdey-Grúz Tibor kutatásainak egyik központi 
tém ája lett, a m ár korábban elkezdett elektrolitoldatokban 
végbem enő transzportfolyam atok tanulm ányozása mellett. 
A teljesség kedvéért meg kell em lítenünk az elektrokém i
ai hidrogénezéshez szorosan kapcsolódó katalitikus folya
dékfázisú hidrogénezéssel kapcsolatos m unkásságát [17], 
valam int az anyagszerkezet iránti érdeklődését is. M inden 
em lített területen az ő kezdem ényező tevékenysége folyo
m ányaként alakultak  m eg azok a tudom ányos iskolák, 
am elyek ma is m eghatározó szerepet játszanak a hazai ké
m iai kutatásban.

Az elektródfolyam atok kinetikája tekintetében a váltó
áramú m érések és az oxigén-túlfeszültséggel kapcsolatos 
vizsgálatok képezték tevékenysége fő vonulatát 1950 és 
1976 között. A  részletes hivatkozások és a tém a összefog
lalása az em lített, nagy sikerű könyvében [8] találhatók 
meg. Az első tém ában több m int 40, m íg a m ásodikban 
több m int 20 közlem ény je len t m eg Erdey-Grúz Tibor szer
zőségével. N ém ileg sajnálatos, hogy ezek gyakorlatilag 
m ind magyar nyelvű folyóiratokban, illetve az Acta Chimi- 
ca-ban jelentek  meg, így a hatásuk nem  mondható jelentős
nek. Klasszikus cikkei m ellett érdemi mennyiségű hivat
kozást csak könyvének angol és ném et kiadása hozott. Saj
nos a nem zetközi kapcsolatok beszűkülése az 1950-es és 
az 1960-as években sem kedvezett e m unkák m egism erte
tésének. Ezt ném ileg pótolta a kiváló kelet-európai isko
lákkal (Frumkin, Heyrovsky, Kemula) való kapcsolattartás.

Erdey-Grúz Tibor munkásságának visszhangja, 
a Butler-Volmer-egyenlet problémája

A z elektródfolyam atok kinetikájának alapegyenletét, am e
lyet Erdey-Grúz Tibor és M ax Volmer vezetett le, az újabb 
szakirodalom  Butler-Volmer-egyenletként említi. Sajnos a 
tudom ánytörténetben számos olyan példát találunk, am i
kor egy elmélet, egyenlet névadását szem élyes ambíciók, 
csoportérdekek vagy a nem zeti nagyság bizonyítása befo
lyásolja . Ism ert, hogy a B oyle  vagy  B oyle-M ariotte- 
törvényt tulajdonképpen Towneley és Power vezette le, a
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G ay-Lussac-fé\e törvényt angol nyelvterületen Charles- 
törvénynek hívják vagy, hogy Beem ek. sincs igazán köze a 
fényelnyelés róla elnevezett törvényéhez. Különös, hogy 
éppen Bockris, aki messzemenően elismerte Erdey-Grúz 
és Volmer szerepét, volt az, aki először cserélte fel Erdey- 
Grúz nevét Butleréra. 1967-es könyvében [ 18] Butler  még 
nem  szerepel. Következő könyvében [19] bevezeti Butler  
nevét, de m egjegyzi, hogy az áramsűrűség potenciálfüggé
sére Butler  csak egy kezdetleges nézetet fejtett ki, és az 
adekvát leírás Erdey-Grúz és Volmer cikkében jelenik  meg 
először. 1977-es könyvében [20] is még Butler-Volmer- 
Erdey-Grúz elméletéről ír, am ely 1950-től m eghatározta a 
N ernst utáni elektrokémiát. Talán később a három nevet túl 
soknak ítélte. Azóta a tankönyvírók, illetve a  közlem ények 
szerzői -  tudjuk, hogy a domináns irodalom angol nyelvű 
-  egyszerűen átvették ezt a helytelen gyakorlatot. Elég re
ménytelen, de folytatjuk az eredeti, jogos elnevezés visz- 
szaállításáért való küzdelm et különböző nem zetközi fóru
m okon. Be kell vallanom , hogy egyelőre m érsékelt 
eredm énnyel, de azért vannak tám ogatók. így  például 
R óbert de Levie  is egyértelm űen kiáll Erdey-Grúz m ellett 
[21]. D e Levie  a következőt írja: „Butler jelentős angol 
elektrokém ikus volt, és valóban foglalkozott a problém á
val. S bár utólag nyilvánvalónak tűnhet, hogy az alkalm a
zott potenciált ketté kell választani egy redukciót és egy 
ox idáció t tám ogató  részre, B utler  erre nem  jö tt  rá. 
Az elektrokapillaritásról írt 1940-es könyvében [22] B ut
ler Erdey-Grúzra és Volmerre hivatkozik.” Bockris újabb 
könyvének [23] 3.3.1 fejezete a „The Butler-Volmer Equa- 
tion” cím et viseli, de az első m ondat így hangzik: „That an 
exponential relation exists between the shift o f  the elec- 
trode potential from that corresponding to equilibrium  to 
that corresponding to a given rate was established experi- 
m entally by Tafel and rationalized properly fór the first 
tim e by Erdey-Grúz and Volmer in 1930.”

Butler  nevét és szerepének leírását, am ely a prioritását 
indokolná, sehol sem  találhatjuk  Bockrisnál. Á ltalában 
B utlernek  egy 1924-es cikkére [24] szoktak hivatkozni, de 
ezzel kapcsolatban de Levie  véleményével kell egyetérte- 
nünk. A ném et nyelvű irodalom ban -  ilyen ma m ár kevés 
van -  Erdey-Grúz és Volmer szerepel, bár itt érthetően (?) 
Volmert emelik ki egyes esetekben, azzal az indokkal, hogy 
ő volt a szenior kutató. Az orosz nyelvű szakirodalomban 
[25] is sajátos megfogalmazást találhatunk: „A lassú töltés
átlépés első kvalitatív m egfogalm azását M. Volmer és T. 
Erdey-Grúz 1930-as munkájában találhatjuk. Ugyanakkor 
ők nem  jutottak el az elektrokémiai kettős réteg szerepének 
felism eréséhez, am ely lényeges h iányosságot A. N. 
Frumkin  elmélete oldotta fel.” Igazuk van Frumkin  szere
pét illetően, de azért a megfogalmazásból kitűnik, hogy ki
nek mi a fontosabb. M indazonáltal Erdey-Grúz és Volmer 
elmélete teljesen helytálló, és természetes az is, hogy a kez
deti, nagy lépést még sok fontos felismerés követte. M a
gyar vonatkozása miatt is érdemes megemlíteni, hogy az át
lépési tényező első elm életi értelm ezése Polányi M ihály  
H oriutival írt közleményében [26] jelenik meg.

Erdey-G rúz Tibor m unkásságának jelentőségét nehéz 
lenne túlértékelni. Sokunkat, akik je len  vagyunk m ost,

hogy születésének 100. évfordulóján tisztelegjünk a nagy 
tudós em léke előtt, ő segített pályánkon elindulni szem é
lyesen vagy azáltal, hogy kitűnő könyveiből tanulhattunk. 
Az, hogy a m agyar elektrokém ia tekintélyt vívott ki a v i
lágban, nagym értékben neki köszönhetjük, az ő eredm é
nyeinek, valam int annak a tevékenységének, am ellyel ta
n ítványait k inevelte, ak ik  a hazai egyetem eken és 
kutatóintézetekben létrehozták a m a is m űködő elektroké
m iai és katalitikus kutatócsoportokat. Az egyre bővülő is
m eretek és az új csillagok a tudom ány egén a term észet 
rendje szerint halványítják az elődök em lékét és m unkás
ságát, de nem  lehet kétségünk, hogy az elektrokém ia törté
netének lapjain ennyi b iz tosan  m indig  szerepelni fog: 
Erdey-Grúz Tibor és M ax Volmer az elektródfolyam atok 
kinetikája elm életének kidolgozói, 1930.
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ÖSSZEFOGLALÁS

Inzelt György: Erdey-Grúz Tibor, mint az elektródfolyamatok 
kinetikájának úttörője és hatása az elektrokémia fejlődésére
A közlemény Erdey-Grúz Tibor (1902-1976) születésének száza
dik évfordulója alkalmából áttekinti a tudós kiemelkedő hozzájá
rulását a modem elektrokémia fejlődéséhez, különösen az elekt
ród kinetika megalapozásához. Összehasonlítást tesz a nemsti és 
az Erdey-Grúz T. és M. Volmer 1930-ban megjelent kulcsfontos
ságú munkájából eredő mai elektrokémia között. Kritizálja az an
gol nyelvű szakirodalomban az utóbbi időben használt Butler -

Volmer-egyenlet elnevezést, minthogy a történelmi tények fényé
ben Erdey-Grúz -  Volmer-egyenletnek kellene nevezni.

[Magy. Kém. Lapja, 58, 260 (2003)]

SUM M ARY

Gy. Inzelt: Tibor Erdey-Grúz as the Pioneer of Kinetics of 
Electrode Processes and His Influence on the Development of 
Electrochemistry
On the occasion of the centenary of the birth of Professor Tibor 
Erdey-Grúz (1902-1976) his outstanding contribution to the 
development of the modem electrochemistry, especially to the 
foundation of electrode kinetics is surveyed. A comparison is 
made between the Nernstic and the contemporary electrochem
istry originated from the pivotal work of T. Erdey-Grúz and M. 
Volmer that appeared in 1930. The use of the name of Butler -  
Volmer equation which is the recent practice in the English lan
guage literature is criticized, since in the light of the historical 
facts it should be called Erdey-Grúz -  Volmer equation.

Erdey-Grúz Tibor és a hazai oldatszerkezeti kutatások

BERECZ ENDRE*

Néhány bevezető gondolat Erdey-Grúz Tibor 
studományos munkásságával kapcsolatban

Erdey-G rúz Tibor folyóiratközlem ényekben és könyvek
ben dokum entált tudom ányos m unkássága 1928-ban kez
dődött és rendkívüli módszerességgel végzett ez irányú te
vékenysége is valóban  csak 1976-ban bekövetkezett 
halálával ért véget. K utatói és lényegében m ár egészen fi
atalon más kutatók m unkáját is vezető m unkásságának fő 
terü lete az elektrokém ia, ill. annak különböző ágazatai 
voltak. Ezeken belül is az egyik fő kutatási iránynak a kü
lönböző elek tro litokat és nem elektro litokat tartalm azó  
binér és tem ér vizes oldatok szerkezetének a tanulm ányo
zása tekinthető a különböző, a szerkezet felépítésére és je l
legére érzékeny, főként transzportsajátságok -  viszkozitás, 
diffúzió, elektrom os vezetés, átviteli szám ok -  és ezek köl
csönös kapcsolatára jellem ző függvények koncentráció- és 
hőm érsékletfüggésének vizsgálata és értelm ezése útján. 
A  m ásik fő kutatási irány az elektródfolyam atok kinetiká
jával kapcsolatos jelenségek vizsgálata volt, ahol a je lensé
gek korszerű értelm ezése számára a világhírt is m egala
pozta. E két területen kívül vizsgálatai ugyanakkor más 
elektrokém iai -  sőt nem  csak elektrokém iai -  területre ki
telj edően is igen sokrétűek voltak. Hogy csak néhány fon
tosabbat érintsek: ő volt az egyik első, aki hazai vonatko
zásban tudom ányos m ódszerekkel foglalkozott a korrózió

* Miskolci Egyetem, Fizikai Kémiai Tanszék, Miskolc. Az MTA Kémiai Osztályá
nak Erdey-Grúz Tibor születésének centenáriuma alkalmából rendezett emlékülé
sén, 2002. október 15-én elhangzott előadás szerkesztett változata
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m ibenlétével és folyam ataival, az oxigén-túlfeszültség ér
telmezésével, az oszcillografikus analízissel, a katalitikus 
hidrálás problém akörével, m éréstechnikai fejlesztésekkel, 
fém kristályok elektrolitikus növesztésével, de -  és ami 
szintén feltétlenül a közvetlen kém iai tudom ányos tevé
kenységet is érintő nagy hazai hatású tevékenységet je len 
tett -  ő volt az, aki a IUPAC új definíciórendszerének ha
zai adaptáció ját elind íto tta, és vezette haláláig  az új 
m agyar definíciórendszer és a m agyar kém iai helyesírás 
m egterem tését kidolgozó team  m unkáját is.

E lőadásom nak a cím ében is m egadott feladata szerint -  
m ivel részben az ő hatására m agam  is aktív éveim ben a 
két- és többkom ponensű, töm ény vizes elektrolitoldatok, 
m ajd később az olvadékok szerkezetének megismerésével 
és értelm ezésével kapcsolatos vizsgálatokkal foglalkoztam 
- ,  a volt tanszéki tagok egyikeként és tevékenységének 15 
évig tényleges tanújaként ism ertetem  a tisztelt m egjelen
tekkel Erdey-Grúz Tibornak és az oldatszerkezet-vizsgála
tokkal foglalkozott m unkatársainak (A rkosi Klára, K ugler  
Elvira, M ajthényi Lajos, Nagyné Czakó Ilona, Lévay Béla, 
H ídvégi Judit, Balthazárné Vass Katalin, Reich Antónia, 
Fodorné Csányi Piroska, Inzelt György és Inzelt Istvánné) 
ez irányú tevékenységét és eredményeit. Itt szükségesnek 
érzem, hogy rá is m utassak arra a pozitív és eredményes 
hatásra, am it Erdey-Grúz Tibor tevékenységével volt ké
pes gyakorolni az oldatszerkezet-kutatással ma m ár jóval 
kiteljedtebben, és a fél évszázaddal korábbiakhoz képest 
sokkal jobb  feltételekkel és felszereltséggel foglalkozó ha
zai kutatók és kutatócsoportok munkásságára.
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Előzmények és saját, ill. munkatársaival 
együtt végzett oldatszerkezeti kutatásai

Erdey-Grúz Tibor oldatszerkezeti kutatásainak ösztönzése 
nyilván m ár első -  és tulajdonképpen, ha más elnevezések
kel is végig ugyanazon -  munkahelye tanszékvezetőjének, 
Buchböck Gusztáv professzornak köszönhető, akinél m ind
já rt az egyetem  elvégzése után tanársegédként dolgozni 
kezdett. Buchböck Gusztáv ugyanis többek között sikeresen 
foglalkozott a nemelektrolitokat is tartalmazó vizes olda
tokban a hidratáció kérdésével és az átviteli szám mérése 
útján az ionok körüli hidrátszférára vonatkozó ún. hidratá- 
ciós szám meghatározásával. Ez a kiindulási alap határozta 
m eg a saját és a vezetése alatt álló kutatók szerkezetfelde
rítő munkásságát, am inek -  és vele együtt az egész kérdés
k ö r n e k -  elsőrangú összefoglalóját jelentette az 1971-ben 
kiadott „Transzportfolyamatok vizes oldatokban” [1] című, 
később angolul és oroszul is megjelent könyve. M unka- 
módszerére, rendkívüli gondosságára és széles körű tapasz
talatainak az igen körültekintő alkalmazására, az általa és 
m ások által végzett kísérleti m érések és az ezekhez kapcso
lódó elméleti feltételezésekkel összefüggő valós eredmé
nyekre vonatkozó felfogása és véleménye kialakításának 
menetére álljon itt egy idézet e könyve Előszavából, ami 
szerin t „ ... A víz szerkezetére és a benne végbem enő  
transzportfolyamatokra vonatkozó nagyon széles körű és 
mélyreható vizsgálatok ellenére sem mondhatjuk, hogy si
került a valóságot részleteiben is híven tükröző, minden te
kintetben megnyugtató képet alkotni a jelenségekről. A köz
vetlenül észlelhető tények többnyire a kölcsönhatások olyan 
szövevényének a következményei, amelyekből rendkívül ne
héz az egyes tényezők hatását egyértelműen különválaszta
ni, az egyes kölcsönhatásokat külön elemezni, összefüggé
seiket fe ltárn i, és a valóságot megbízhatóan elm életileg  
rekonstruálni. Főleg erre vezethető vissza, hogy ugyanazon 
sajátságra vonatkozó különböző kísérletek egymástól elté
rő, ső t nemegyszer egymásnak ellentmondó következteté
sekre vezetnek, ső t néha még ugyanazon tapasztalatok is 
különféleképpen m a g ya rá zh a tó k ....” M indez azonban 
„ a vélem ények szem besítése hozzájárulhat a még  
m eg nem oldott problém ák exponálásához, a je lenségek  
komplex voltának a hangsúlyozásához és a további kutatá
sok irányainak a kijelöléséhez:... M egóv attól, hogy részle
tekre vonatkozó magyarázatokat túlzott súllyal fogadjunk el 
és arra int, hogy az oldatok viszonyainak rendkívül bonyo
lult volta fo ly tán  gondoljunk a figyelm en kívül maradt köl
csönhatások lehetőségére is . . . .” És még hozzáteszi azt is, 
hogy „...A  fen tiek  fo ly tán  nem lesz meglepő, ha munkám  
némely részével az olvasó esetleg nem fo g  egyetérteni. Vé
leményük érdekel, kérem ezért, írják meg nekem ....” Nem 
hinném, hogy ez a harminc évvel ezelőtt megfogalmazott -  
és a mintegy 50 munkás éven át valóban követett, alapvető 
kutatói attitűd ne lenne mai mindnyájunkra nézve is, és a 
későbbi kutatókra nézve is követendő út.

De térjünk m ost rá a saját m aga és az általa vezetett ku
tatócsoport által végrehajtott, a korábbi szerzők vizsgálata
inál kiterjedtebb és szélesebb körű, egységes összehasonlí
tást lehetővé tevő, rendkivül pontossá fejlesztett és igen 
gondosan kivitelezett, klasszikus m ódszerekkel végzett 
oldatszerkezeti kísérletes m unkákra és az így elért, ill. el
érhetővé vált eredm ényekre és a nem elek tro litokat és

elektrolitokat együttesen tartalm azó vizes oldatok szerke
zetével kapcsolatos értelmezésekre.

E vizsgálatok m ár a 40-es évek m ásodik felében elkez
dődtek, am ikor Erdey-Grúz Tibor először H unyár Andor  
m unkatársával együtt nem elektrolitoknak -  a propanolnak, 
a szacharóznak -  és kism értékű disszociációjuk m iatt gya
korlatilag  ugyancsak nem elektro litoknak tekinthető  né
hány gyenge savnak (ecetsav, propionsav, vajsav, kroton- 
sav, borostyánkősav, alm asav, citrom sav) az oldatában 
diffundáló néhány elek tro litnak  (LiC l, KC1, HC1, KBr, 
L i(C H 3COO), B aC l2, M gC l2) a je len lévő  nem elektro lit 
diffúziós viselkedésére kifejtett hatását vizsgálta. A zt ta
pasztalták , hogy a nem elek tro lit kezdetben  egyenletes 
koncentrációja az elektrolit diffúziójának az irányában ele
inte növekszik, ami csak úgy m agyarázható, hogy az ionok 
diffúziójuk közben nem csak hidrátburkukban vizet, hanem 
valam ilyen m ódon nem elektrolit m olekulákat is visznek 
m agukkal. A  kísérletekből arra a következtetésre lehetett 
jutni, hogy a nem elektrolitnak az elektrolit diffúziója által 
előidézett koncentrációgradiense egy ellenáram ú diffúziót 
is m egindít. A  diffundáló elektrolit által magával vitt, hoz
zá hidrogénkötésekkel kapcsolódó, és az ellenirányú diffú
zió által visszaszállított nem elektrolit m ennyiségét az álta
luk konstruált egyenlet segítségével ki is szám ították és 
m egállapították, hogy a diffundáló elektrolitok a leghígabb 
nem elektrolit oldatokból is több nem elektrolitot transzpor
tálnak, m int vizet, am inek m értéke m ind az elektrolit kati
onja h idratáló erejének a növekedésével, m ind pedig  a 
nem elektrolitok m oláris töm egével növekszik. U gyanak
kor a HC1 által transzportált nem elektrolit m ennyisége a 
többi 1-1 értékű elektrolithoz képest jóval kisebb volt, ami 
-  és itt m ár elsőként felm erült a további vizsgálatok egyik 
rendkívül fontos tém ájának, a hidrogénionok prototróp 
vándorlási m echnanizm usa vizsgálatának a gondolata -  
szerintük arra utal, hogy e diffúziós folyam atban a hidrodi
nam ikai vándorlási lehetőség m ellett szerepe kell, hogy le
gyen a prototrop m echanizm usnak is.

A  diffúzió problem atikája továbbra is Erdey-Grúz Tibor 
érdeklődésének hom lokterében m aradt, főképpen az 
ugyancsak nem elektrolit dioxán és m etanol öndiffüziójára 
vonatkozóan. K iszám ítva és elem ezve a D *tj öndiffűzió 
koefficiens -  viszkozitás szorzatot kimutatták, hogy m int
egy 60 mól % víztartalom ig -  egyébként összhangban az át
viteli szám m érések eredményeivel is -  a víz számottevően 
nem változtatja m eg a dioxán folyadékszerkezetét, csak en
nél nagyobb víztartalom nál kezd a vízm olekulák közötti 
hidrogénkötések révén a víznek megfelelő folyadékszerke
zet kialakulni. A  víz + m etanol rendszerben ugyanakkor a 
D* t) koncentrációfüggése m axim um -m inim um  görbe sze
rinti, a szerkezeti viszonyok bonyolultabbak, és részben a 
szerkezetet erősítő kölcsönhatások lépnek fel.

A D * t ]  szorzattal kapcso la tos szám ítások  m utatják , 
hogy a célok elérése érdekében viszkozitásm érésekre is 
sor került, m égpedig különböző egyértékű alkoholok (m e
tanol, etanol, propanol), valam int egy-egy két- és többérté
kű alkohol (etilénglikol és glicerin) + víz elegyek esetében. 
A viszkozitás koncentráció- és hőm érsékletfüggésére vo
natkozó m érési eredm ények azt m utatták, hogy az egyérté
kű alkohol +  víz elegyekben a koncentráció függvényében 
viszkozitásm axim um  lép fel, am elynél 1 alkoholm olekulá
ra 4 vizm olekula ju t. M ivel az egyértékű alkoholok m ole
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kulái csak egy független hidrogénkötést létesíthetnek, tisz
ta állapotban tehát csak dim ereket képeznek, vízzel való 
elegyeikben viszont a nyílt láncú vízkom plexum ok végé
hez csatlakozva lezárják ezeket, a két végükön lezártnak 
feltételezett kom plexum ok átlag 8 vízm olekulát tartalm az
nak. A  viszkozitásm axim um  a növekvő hőm érséklettel a 
nagyobb alkoholtarta lom  felé tolódik el, am i arra utal, 
hogy ekkor az alkohol-víz kom plexum ok m indinkább el
bomlanak. Az etilénglikol +  víz és a glicerin + víz elegyek 
esetében azonban nem  lép fel viszkozitásm axim um, am i
nek az az oka, hogy ezek molekulái egynél több független 
hidrogénkötésre képesek, a többértékű alkoholm olekulák 
csatlakozása tehát nem  zárja le a vízkomplexumokat, ha
nem  a láncok végén továbbra is szabadon végbe m ehet a 
m olekulák kicserélődése.

Erdey-Grúz Tibornak a nem elektrolit + elektrolit +  víz 
elegyekre vonatkozó kiterjedt vizsgálatai közül talán leg
fontosabbaknak tekinthetők az em lített rendszerek vezető- 
képességével, az egyes ionok átviteli számával, és a A77 
szorzattal foglalkozó és ezen keresztül em e rendszerekben 
a hidrogén- és hidroxidionok vezetési m echanizm usa jobb 
m egism erését is célzó vizsgálatok. A vizsgálatok eredm é
nyei nyolc „A hidrogén- és hidroxilion vándorlási m echa
nizm usáról” főcím ű és négy további közlem ényben je len 
tek meg, am inek részletes ism ertetésére itt nyilván nem 
kerülhet sor, csak néhány fontosabb eredményre szeretnék 
rám utatn i, am inek  bővebb összefoglalása egyébként a 
Lengyel Sándorral közösen írt monográfrajellegű könyv- 
fejezetben [2] is megjelent.

Az elvégzett vezetőképességi vizsgálatok azt mutatták, 
hogy a H C l-t és KOH-t tartalm azó vizsgált alkoholtartal
m ú oldatok esetén 90 mól %  környezetében vezetőképes
ségi m inim um  m utatkozik, metanoltartalm ú oldatokban ez 
éles, n-propanolt, ill. glicerint tartalmazóknál ez elmosó- 
dottabb. Az ionok hidrodinamikai m ozgékonysága az ol
dat viszkozitásától is függ, ami viszont erősen változik az 
oldott nem elektrolit hatására. Érdemes volt tehát vizsgálni 
a Xn W alden-szorzatnak a nem elektrolitok hatására bekö
vetkező erős változását. Az egyértékű alkoholok vizes ol
dataiban kisebb alkoholtartalom nál, de a dioxán -  víz ele- 
gyekben is a W alden-szorzatnak m axim um a van, a 
prototrop vándorlást m utató HC1 és KOH esetén ez lapo
sabb, m int a csak hidrodinam ikai vándorlással mozgó KC1 
és KF esetén. A  m axim um  értéke az alkoholtartalom  növe
lésével a tiszta vizes oldat értéke alá csökken. E csökkenés 
oka, hogy a vezetőképesség erősebben csökken, m int a 
viszkozitás, az ionok tehát inkább erősítik a víz szerkeze
tét, m egnehezítve a részecskék elmozdulását. A többértékű 
alkoholok esetén kissé más a helyzet, m íg etilénglikol + 
víz esetén a W alden-szorzat m axim um -m inim um  görbe 
szerint változik, glicerin +  víz esetén ez a KOH kivételével 
m ár az egész intervallum ban monoton nő, különösen a kis 
víztartalm ú elegyeknél. A sósavoldat ilyen viselkedésének 
oka az, hogy a közepes koncentrációjú alkohol hatására 
visszaszorul, kis víztartalm ú elegyekben viszont m ár na
gyobb arányúvá válik a prototrop vezetés hozzájárulása a 
teljes vezetéshez.

A  prototrop vezetési m echanizm us részesedésének az 
oldószerelegyek összetételével való változására az átviteli 
szám ból is lehet jó l következtetni. A HC1- és K O H-tar- 
talm ú oldatokban a hidrogén- és hidroxidion átviteli száma

mkl

a nem elektrolit-tartalom  függvényében többértékű alkoho
lok esetén ugyancsak a m axim um -m inim um  görbe szerint 
változik A  hidrogénion átviteli szám ának a növekedése a 
folyadékszerkezet erősödését je lzi, a m axim um  utáni csök
kenés viszont a folyadékszerkezet roncsolására jellem ző, 
m ivel ekkor csökken a hidroxónium ionról a vízm olekulá
ra való protonátugrás valószínűsége, olyannyira, hogy a 
m inim um nak m egfelelő  elegyben a h idroxónium ionok 
m ár csak hidrodinam ikai m ódon vezetnek. Kevés vizet tar
talm azó elegyekben viszont m indjobban  kialakul a hidro
génkötéseknek az alkoholra jellem ző szerkezete, ami lehe
tővé teszi a p ro tonátugrást az R O H +-ionról az ROH 
molekulára, ami növeli a vezetést. Az ilyen kis víztartal
mú, de nagy viszkozitású  elegyekben a m olekula vala
m ennyi hidroxidcsoportja részt vesz a protonátugrásban, 
am inek nagyobb a valószínűsége, m int az elfordulásoknak, 
így a többértékű alkoholm olekulák, ill. a protonfelesleget 
tartalm azó ionjaik intram olekuláris átrendeződése révén 
válnak a részecskék képessé protonátadás után újabb pro
ton átvételére.

A hidroxidion átviteli számának vizsgálata is azt mutat
ta, hogy különbség van az egyértékű és többértékű alkoho
lok jelenlétének a hatásában. A  többértékű alkoholok esetén 
ugyanis az átviteli szám függését a nemelektrolit-tartalom- 
tól minimumgörbe írja le, sőt nagy nemelektrolit-tartalom 
esetén az átviteli szám még nagyobbá is válik, mint a tiszta 
vizes oldatban tapasztalt érték. Ennek oka az, hogy kis kon
centrációban az alkoholok elszakítják a vízmolekulák kö
zötti hidrogénkötések nagy részét, ami csökkenti a protonát- 
ugrások lehetőségét, nagy alkoholtartalom esetén viszont 
már kialakul az alkoholnak m agának a hidrogénkötések há
lózata által létrehozott folyadékszerkezete, ami újból lehető
vé teszi az alkoholmolekulák és az ionok közötti protonát
ugrást. B ázisok oldataiban tehát m ás a protonátugrás 
mechanizmusa, m int a savakéban, e mechanizmus az oldó
szer minőségétől és az összetételtől is függ.

Erdey-Grúz Tibor munkásságának hatása 
a hazai oldatszerkezeti kutatásokra

Erdey-Grúz Tibor 42 évet átfogó, szorosabban vett elektro
kém iai, ill. általában kém iai je llegű m unkássága igen szé
les körű és a publikációk terén is rendkívül term ékeny volt. 
Jól m utatja ezt M árta Ferenc 1976-ban, Erdey-Grúz Tibor 
elhunytakor írt nekrológja függelékeként közreadott rész
letes publikációjegyzék [3], am iben 52 m agyar és 12 ide
gen -  rom án, lengyel, ném et, orosz és angol -  nyelven 
m egjelent könyv és könyvfejezet, 97 m agyar nyelven és 
80, főként ném et és angol nyelven írt tudom ányos és szak
mai közlem ény szerepel, de szerepel benne tudom ánypoli
tikával és az oktatás kérdéseivel foglalkozó 100 m agyar 
nyelven és 10 orosz, német, angol és francia nyelven m eg
je len t közlem ény is. N yilvánvaló, hogy tanszéki tudom á
nyos és oktatóm unkájának eredm ényeivel, de akadém iai 
tisztségei (osztályelnökség, főtitkárság, elnökség) révén is 
m aradandónak és előrem utatónak bizonyult hatást volt ké
pes gyakorolni -  és gyakorolt is -  a hazai kém iai közvéle
m ényre és kutatói gárdára, ill. intézm ényekre. E helyen 
nyilván nincs m ód e hatások részletes kifejtésére, mégis 
fontosnak tartok m egem líteni jó  néhány nevet és intézetet,
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akik és ahol közvetlen vagy közvetett hatásaként tovább 
vitték és m ára m ár erősen megnövekedve és sokkal jobb 
felszereltséggel tovább is fejlesztették az oldatszerkezet 
m élyebb m egism erését célzó kutatásokat.

M indenekelőtt a közvetlenebb hatással kapcsolatosan 
szeretném  m egemlíteni azokat, akik korábban az ELTE Fi
zikai-kém iai és Radiológiai Tanszékén vezetése alatt, majd 
-  később, am ikor m ár átadta a tanszékvezetést m ásnak -  
tanácsaival segítve dolgoztak, ill. először ott kezdtek dol
gozni, majd más m unkahelyre kerültek. Közülök is először 
a binér sóoldatok sűrűségének beható vizsgálatával foglal
kozó Lengyel Sándort, Giber Jánost és tanszéki m unkatár
sait, ill. a töm ény binér és temér, savas és lúgos sóoldatok 
szerkezetének  v izsgálatával foglalkozó önm agam at és 
m unkatársaim at, (és később, végig a M iskolci -  azelőtt 
N ehézipari M űszaki -  Egyetem en dolgozva az ottani m un
katársaim at), az ugyancsak később a Központi Kémiai K u
tató Intézetbe került és ott a vízszerkezet-kutatásban nem 
zetközi jelentőségű eredm ényeket elért Hajdú Ferencet, a 
M össbauer-m ódszer hazai oldatszerkezet-vizsgálati alkal
m azását m egvalósító Vértes A ttilá t és m unkatársait és az 
anionos protonm igráció jelentőségét és technológiai alkal
m azását sikeresen vizsgáló Kerti Józsefet.

A közvetettebb, akár m ár az eleve a tanszéken dolgozott 
kutatók vagy azok tágabb környezete, ill. m int volt tanítvá
nyok által az egyes kutatókra, ill. intézményekre kifejtett 
hatás eredményei ugyancsak számottevőek, a korábbiaknál 
is kiterjedtebbekké váltak, és m a is folyamatosan és bizta
tóan fejlődnek. Itt m indenekelőtt az ELTE Szervetlen és 
A nalitikai Kémiai Tanszékén dolgozott, sajnálatosan na
gyon korán elhunyt R ufflm re  munkásságát kell megem líte
ni, aki -  mintegy folytatásaként és elméleti kiterjesztése
ként E rdey-G rúz  és m unkatársai protonvezetéssel 
foglalkozó munkáinak -  nem zetközileg is széles körű elis
merést szerzett eredményeket ért el az elektrolitok szerke
zetének vizsgálatában, benne az elektrontranszfer reakciók 
és az átugrásos diffúzió elm életének kidolgozásával, de 
ugyanezen a tanszéken dolgozott Burger Kálmán  is, aki 
Vértes A ttiláva l együtt kezdte m eg az elektrolitoldatok 
M össbauer-m ódszerrel történő szerkezetvizsgálatát, vala
m int Szabó Zoltán  professzor és munkatársai, akik a Fém 
ipari Kutató Intézettel és más, m ár említett intézettel és tan
székkel együttm űködve behatóan tanulm ányozták  az 
aluminátoldatok szerkezetét. A hatást jellem ző sorba feltét
lenül beletartozik az MTA KKK megfelelő kutatócsoportja
inak a munkássága, ahol egyrészt Pálinkás Gábor és K ál
mán Erika  és kutatócsoportjuk igen értékes és rendkívül 
korszerű m ódszerek alkalmazásával nemzetközi m egítélés
ben is elismert kutatásokat végeztek, és végeznek ma is, a 
különböző típusú elektrolitoldatok szerkezetének mélyebb 
m egismerésére és ők is és -  az Erdey-Grúz Tibornak szin
tén közvetlen m unkatársaként dolgozott és sajnálatosan 
ugyancsak korán elhunyt Dévay J ó zse f általa indított, a vál
tóáram  elektrokém iai hatását vizsgáló eredm ényes m un
kásságának folytatásaként -  Lengyel Béla és csoportja is 
eredményesen foglalkoznak a különböző rendszerek korró
ziós viselkedésének a tanulmányozásával. Ugyancsak ered
m ényes, a m icelláris oldatok szerkezetének felderítésére 
irányuló kutatások folynak a M iskolci Egyetem Alkalm a
zott Kémiai Kutatóintézetében Lakatos István vezetésével. 
Feltétlenül meg kell em lítenem  a Veszprémi Egyetem en

dolgozó Liszi Jánosnak  a dielektromos perm ittivitás és né
hány más, szerkezetérzékeny sajátság mérése és beható el
méleti értelmezése útján a nem elektrolit és elektrolit rend
szerek szerkezetének vizsgálatára vonatkozó kísérleti és 
elméleti munkásságát, úgyszintén Kiss Istvánnak, Jancsó  
Gábornak és Jákli Györgynek a Központi Fizikai Kutató In
tézetben az oldatok különböző halogenidek izotópeffektusa 
alapján történő szerkezetvizsgálati eredményeit, valam int a 
M iskolci Egyetem  Fizikai Kémiai Tanszékén az utódom 
ként működő Kaptay György kitelj edt m unkásságát, aki -  
az általam m ár korábban, a m agyar kémiai kutatások palet
táján  ú jnak  szám ító m ódon a nagy hőm érsékletű 
sóolvadékokban elkezdett kutatásaim  folytatásaként -  sike
resen do lgozik  a b inér és többkom ponensű só- és 
fémolvadékrendszerek szerkezetének a felderítésében.

A  m egem lékezés végére érve úgy gondolom , ez a rö
vid, talán nem  is teljes felsorolás nyilvánvalóvá teszi, hogy 
Erdey-Grúz Tibor valóban a m agyar tudom ányos életnek 
olyan nagy form átum ú szereplője volt, akinek neve, hatá
sa és eredm ényei egyértelm űen Deíródtak a m agyar kém i
ai tudom ány történetébe.
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ÖSSZEFOGLALÁS

Berecz Endre: Erdey-Grúz Tibor és a hazai oldatszerkezeti 
kutatások
A szerző Erdey-Grúz Tibor professzor (1902-1976) születésének 
századik évfordulója alkalmából ismerteti a vizes elektrolit és 
nemelektrolit elegyek szerkezetének felderítésére folytatott, a 
transzportfolyamatokkal -  diffúzió, viszkozitás, elektromos 
vezetés, átviteli számok, prototróp vezetés mechanizmusa -  
kapcsolatos széleskörű kísérleti és elméleti vizsgálatait és ezek 
főbb eredményeit, majd bemutatja munkásságának hatását a 
magyar oldatszerkezeti kutatásokra.

[Magy. Kém. Lapja, 58, 264 (2003)]

SUM M ARY

E. Berecz: Tibor Erdey-Grúz and Hungarian Research into 
Solutions’ Structures
On the occasion of the centenary of Professor Tibor Erdey-Grúz 
(1902-1976) birth the author sets forth his far-reaching research 
activity performed in the scientific area of the aqueous mixtures 
of electrolytes and non-electrolytes and presents some of his ma
jor results in the investigation of transport properties -  diffusion, 
viscosity, electrical conductivity, transference numbers -  aimed 
the better unterstanding of the structure of such solutions and also 
the effects of non-electrolytes on the prototrop conduction mech
anism. At the end of the publication the author describes the influ
ence professor Erdey-Grúz had on the research activity of the 
Hungarian scientists in the area of structure of solutions.
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Szemelvények a kombinatorikus kémia eredményeiből

Szerkeszti: DORM ÁN GYÖRGY 
GÁL M IKLÓS

Kombinatorikus kémiai eljárásfejlesztés

KOVÁCS LÁSZLÓ*

Bevezetés

A kém iai eljárásfejlesztés olyan interdiszciplinális tudo
m ányág, am elynek  feladata a célvegyületekhez vezető 
szerves kém iai szintézislépések ipari szintű optim alizálá
sa. Sokáig nem  is tartották számon m int önálló tudományt. 
A  kém iai eljárásfejlesztés alárendelt szerepére jellem ző 
volt, hogy önálló nem zetközi folyóirata csak 1996-ban in
dult.

A  kom binatorikus kém ia eszköztára és szemlélete, va
lamint a parallel szintézis módszerek és eszközök m egjele
nése ham arosan forradalm asította az eljárásfejlesztés szin
te m inden fázisát. Ezzel párhuzam osan számos változás, 
pl. a bérm unkajellegű term elés gyógyszeripari térhódítása 
m egsokszorozta az eljárásfejlesztők feladatait. Számos ve
zető m ultinacionális cég felismerte ugyanis, hogy alapvető 
érdeke, hogy saját tu la jdonú  gyógyszeralapanyagainak 
gyártástechnológiáját illetően ne legyen kiszolgáltatott a 
bérm unkát végző alvállalkozójának. így  például a G laxo
Sm ithKline (GSK) és a Shell m ár a kilencvenes évek ele
jé tő l tám ogatta párhuzam os szintézis eszközökön alapuló 
m odem  eljárásfejlesztő rendszerek kialakítását. A  gyógy
szeripari kutatásban a tervezett kombinatorikus könyvtá
rak mérete is folyam atosan nőtt. Ez a mai napra m ár szük
ségessé tette, hogy az oldatfázisú könyvtárszintézist m ind 
kiterjedtebb ún. előoptim álás alapozza meg.

A kom binatorikus kém ia alapvető m ódszere a párhuza
m os szintéziseszközök alkalmazása. M ivel a kém iai eljá
rásfejlesztés során nagyszám ú kísérlet hasonló elvégzésé
re van szükség, nyilvánvaló  volt, hogy a párhuzam os 
szintéziseszközök alkalm azásával ez a feladat jóval rövi- 
debb idő alatt elvégezhető.

A kom binatorikus kém iai eljárásfejlesztés alapvetően a 
laboratórium i léptékű reakciók szintjén, oldatfázisú folya
m atokra alkalm azható a legnagyobb sikerrel. A  későbbiek
ben bem utatott példák a szerves kém iai gyakorlat szinte 
m inden típusából hoznak  sikeres alkalm azástechnikai 
megoldásokat.

* InFarmatik Bt., 1021 Budapest, Széher u. 77.
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Az eljárásfejlesztés főbb fázisai

A z eljárásfejlesztés 3 fő részre bontható, ezek az eljárásku
tatás, a folyam atoptim alizálás és az eljárásvalidálás.

Az eljáráskutatás során a kém iai reakció és annak alap
vető param éterei kerülnek tisztázásra. A  fő célkitűzés eb
ben a lépésben, hogy alapvető inform ációkat szerezzünk 
be a reakciók azon lehetséges csoportjáról, am elyekkel a 
szintézislépés(ek) m egvalósítható(k). Ez nagyszám ú kis 
m ennyiségekkel elvégzett kísérletet jelent.

A  fo lyam atoptim alizálási fázisban a kiválasztott reak
ció főbb param étereinek („faktorok” : hőmérséklet, oldó
szer, koncentráció, m ólarány stb.) optim alizálása történik 
párhuzam os kísérletekben az előzőnél nagyobb léptékű be
rendezésben.

Az utolsó, eljárásvalidálás lépésben m ár teljesen ipari 
körülm ények között folyik a m éretnövelést megelőző utol
só finomítás.

Hogyan befolyásolta a kombinatorikus kémia 
eszközrendszere az eljárásfejlesztést?

Párhuzamos szintéziseszközök és eszközrendszerek alkal
m azása értelem szerűen lehetővé teszi nagyobb számú kí
sérlet elvégzését, ennek m egfelelően jóval szélesebb para
m éterterek  v izsgálatát (reaktorok és m unkaállom ások). 
A z autom atizálás ugyanakkor lehetővé teszi a munkaidő 
m eghosszabbítását és m egsokszorozását. A szoftvereszkö
zö k  a lkalm azását a nagyszám ú k ísérle t racionalizálása 
teszi szükségessé, ezért m ind az előkészitési reakcióveze
tési, m ind az eredm ényfeldolgozási fázisban fontos sze
rephez jutnak.

TGR

egyéb
paraméterek

hőmérséklet

1. ábra. Kombinatorikus eljárásfejlesztés
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A kom binatorikus kémiai eszközök és m ódszerek a leg
nagyobb hatást az eljáráskutatás, ill. a folyam atoptimálás 
területén váltották ki. A reakcióhelyek m egsokszorozásá
val (7. ábra) az időegység alatt megszerezhető információ 
m ennyisége nagyságrendekkel sokszorozható.

Ennek megfelelően ezeken a területeken alakult kom bi
natorikus eljárásfejlesztés. A z autom atizálásnak a folya- 
m atvalidálásra kifejtett hatását helyszűke m iatt nem  tár
gyalom.

Kémiai reaktortípusok

A párhuzam os szintézis rendszerek kulcselem e a kémiai 
szintézis blokkreaktor (röviden reaktor). Ezek olyan szin
tézis berendezések, am elyek fémből készült hőközvetítő 
blokkban, mátrix form ában elhelyezett nagyszám ú reak
toredény keverését és a hőm érséklet szabályozását teszik 
lehetővé. A m átrixelrendezés lehetővé teszi, hogy 50-100 
db 1-20 ml egyedi térfogatú reaktoredényt kezelő beren
dezést olyan m éretben lehessen kivitelezni, hogy a készü
lék laborasztalon, ill. vegyifülkében egyaránt kényelm esen 
elhelyezhető legyen. Ez a kom pakt elrendezés ad lehetősé
get autom atizált folyadék, ill. szuszpenzió m ozgatására is.

H árom  alapvető típust különböztetünk meg: az izo- 
term -, g radiens- és egyedi hőm érsék le t-szabályozással 
rendelkező reaktort.

A  m agyar székhelyű Com Genex Rt. az izoterm reakto
rok  teljes családját fejlesztette ki és gyártja a w ell-plate 
m éretű 96 férőhelyes M iniReactortól kezdve, a 24 férőhe
lyes M ultiReactorokon (2. ábra) át, a 6 csatornás Maxi- 
Reactorig. A  M iniReactor kis mérete miatt inkább korláto
zo tt m értékű vizsgálatokra alkalm as (eljáráskutatás). 
A M ultiReactor 20-50 ml-es térfogatú kém csőszerű reak
toredényei azonos hőm érsékletre fűthetők, ill. hűthetők 
külső hűtés alkalm azásával.

2. ábra. Multireaktor (ComGenex, 1997)

A Stem  angol cég S tem B lock nevű term éke a 
M ultiReactorhoz hasonló berendezését számos autom ati
zált eljárásfejlesztő berendezésben (DART, SK233) alkal
mazzák.

A z InFarm atik k ifejlesztett és szabadalm aztatott egy 
olyan gradiens reaktorkészüléket, am elyben a reaktor m át
rix két oldala között folyam atos hőm érsékletszabályozást 
tesz lehetővé.

így a reaktorban azonos hőm érsékletű sávok alakulnak 
ki, am elyekben m ágnesesen kevertetett reaktoredények

3. ábra. Gradiens Reaktor (Thermal Gradient Reactor TGR 
InFarmatik, 2000)

inkubálhatók. A Thermal Gradien Reactor-ban (TGR) (3. 
ábra) egy reakció -  különböző szem pontok szerint -  a te l
jes hőm érsékleti tartom ányban több ponton is vizsgálható

t e m p e r a tu re

(4. ábra). Gradiens működés

Izoterm  m űködés

4. ábra. Gradiens Reaktor működési típusai

A berendezés két m éretben 8* 12 és 4*6 kiosztásban ké
szült el.

A Stem Reactivate nevű egyedi szabályozású reaktorai 
(5. ábra) 10 egyedileg szabályozott (m ágneses keverési 
fordulatszám  és hőm érséklet) 25 ml hasznos térfogatú re
aktoredényt képes befogadni. Az edények -3 5  és +150 °C 
között egym ástól függetlenül szabályozhatók szám ítógép 
segítségével.

Munkaállomások

A reaktorokon kívül egy m ásik alapvető párhuzam os szin
tézisberendezés a folyadékkezelő automata. M ár egy pi- 
pettázó készülék és egy reaktor, illetve a m egfelelő kiszol
gáló felület (tárolóedények, rázok, keverők stb.) és egy
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5. ábra. Reactivate, Stem Corp., UK, 
2001 REACTArray üvegeszközzel

szám ítógép összekapcsolásával is kom plett m unkaállo
m ást építhetünk ki szintézis célokra. Az eljárásfejlesztésre 
alkalm as berendezésnek azonban kezelnie kell tudnia a 
m intavétel, m intafeldolgozás, m intaanalízis, valam int az 
adatrögzítés és feldolgozás műveleteket is.

Munkaállomástípusok

A ReactArray  (GSK/Anachem , Anglia) az elsőként m eg
ép ített és m áig m in taértékű  eljárásfe jlesztő  rendszer, 
am ely ennek m egfelelően a következő elem eket tartalm az
za (6. ábra): Sem Block (reaktor), G ilson XYZ (pipettor), 
HPLC, Reagens és m inta m odul, és PC.

6. ábra. SK233 munkaállomás Glaxo, 
Anachem, 1997

A m inta feldolgozását és a reakcióelegyek bem érését is 
a G ilson egyfejes pipettor végzi.

A  Zym ark  (am erikai) cég Prelude m unkaállom ása m in
tafeldolgozásra specializálódott. U gyancsak laboratóriumi 
m űveletekre specializálódott m unkaállom ásokat fejleszt 
az am erikai B O H D A N  (m ost a M ettler-Toledo csoport tag
ja). Az általuk készített integrált eljárásfejlesztő rendszer a 
bem érő, folyadékkezelő, hígító rendszerek integrációján 
alapszik, kibővítve egy egyszerű 12 férőhelyes külön prog
ram ozható párhuzam os reaktorblokkal.

mkl

Az első igazi integrált eljárásfejlesztő berendezést az 
erre szakosodott A rgonaut (USA) cég készítette. A  N au
tilus  sz in te tizá to r o lyan  24 reak to redényes készülék , 
am elynek m egalkotásánál m eglehetősen univerzális fel- 
használásra terveztek. A  készülék egyaránt alkalm as szi
lárd- és folyadékfázisú szintézisre és ezek optim álására. 
A reaktoredények teljesen egyedileg kezelhetők rázatás 
(keverés) és hőm érsékletprofil kialakítása (-7 0  +150 °C) 
terén, a készülék képes reflux, szűrés és inert atm oszféra 
alkalm azására. Term észetesen az univerzális m űködés a 
m agas ár m ellett a speciális felhasználók szám ára számos 
nehézséget is eredm ényez. A készülékprogram ozás ne
hézkes, a rázatott hengeralakú végükön üvegszűrőfrittel 
ellátott reaktoredények jó l kezelik a szilárd fázisú gyantá
kat, de pl. kristályosításra teljesen alkalm atlanok. A ké
szülék asztali változata, a Q uest hasonló elveken alapul, 
de vizuálisan jobban m egfigyelhető, és m anuálisan m ű
ködtethető.

Szoftveralkalmazások és automatizálás

Szoftverek alkalm azása a kom binatorikus kém iai készülé
keknél sokszor m ég egy magában m űködő „egyszerű” be
rendezés esetén  is elengedhetetlen . A m unkaállom ások 
esetében, ahol több berendezés összehangolt működtetését 
kell irányítani, a feladat m egoldhatatlan megfelelő szám í
tógépes program  nélkül. Ilyen rendszerekben a program 
nak olyan feladatokat kell ellátnia, m int a m odulok m űköd
tetése, a m odulok  összehangolása (scheduling), az 
összetett folyam atok megtervezése (kísérlettervezés), és az 
adatok tárolása és statisztikai elemzése.

M ike Pollard  [1] kiváló áttekintést ad arról, hogy a mo
dulok működtetése és összehangolása  során milyen alap
vető elveket kell szem előtt tartanunk, ha különböző ele
m eket és m odulokat in tegrálunk  eljárásfe jlesztő  
berendezéssé. K om binatorikus eljárásfejlesztő  rendsze
rekben a működés szem pontjából néhány berendezés szűk 
keresztm etszetnek tekinthető. Például abban az -  egyéb
ként gyakori -  esetben, am ikor egycsatornás pipettort al
kalm azunk párhuzam os m átrix reaktorok kiszolgálására, a 
p ipe tto r m űködését előre gondosan m eg kell tervezni. 
A Task Scheduler, ami alapjában véve az elemi lépéseket 
tervezi és követi nyomon, gyakran integrált a kísérletterve
ző (Experim ental Design) szoftverrel.

A  kísérlettervező (experimental design) szoftver kom bi
natorikus eljárásfejlesztés elődeinél jóval szélesebb m űkö
dési te rü le te t ny ito tt a gyakorló  vegyész szám ára. 
Ez egyúttal azzal a veszéllyel is járhat, hogy a szélesebb 
param étertérben a kutató eltéved. Ezért a kísérleteket gon
dosan előre el kell tervezni, annál gondosabban, minél ki- 
terjedtebb param éterteret kívánunk vizsgálni. Az optimális 
param éterértékek elérésére különböző stratégiák állnak 
rendelkezésre.

A  legnépszerűbb a fak to riá lis  tervezés (factorial de
sign). Ebben a m ódszerben a kísérlet faktorait előzetesen 
felállítják, és fontossági sorrendbe rakják. A  legfontosabb 
(kritikus) faktor(oka)t és ezek összefüggéseit előre terve
zett számú kísérletben beállított m érési tartom ányban vizs-
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Br
N-Et-m orpholine

gálják. Általában három (magas-közép-alacsony) szinten 
m ért faktorok kom binációjának hatását mérik 15-20 kísér
letben, párhuzam os reaktorban.

A  m ódszerek m ásik fő típusában a rendszer m űködési 
param éterekre adott válaszát statisztikai m ódszerekkel 
vizsgálják. A m ért válaszoknak m egfelelően állítják be a 
vizsgált param étertartom ány újabb értékeit. A genetikus  
algoritmus és a sztochasztikus tanulás m ódszereit általá
ban kom plikált (b io lóg ia i és többkom ponensű reakció 
(M CR)) rendszerek vizsgálatára alkalmazzák.

Rendszer válasz -  evaluálás -  hibák forrásai. A  kom bi
natorikus eljárásfejlesztésben a vegyész amellett, hogy szá
m os reakciót képes egyszerre kezelni, egyre távolabb kerül 
szokásos gömblombikjától. Á ltalában ezért a párhuzamos 
szintéziseszközöket, ill. eljárásfejlesztő rendszereket szá
m os reakcióban tesztelik. A  vizsgált készülékeket is ellen
őrizni kell egy adott k ísérletsorozatban kapott válaszok 
megbízhatóságát illetően. A  kísérlettervező szoftverek ele
ve tartalm aznak visszatérő ism étléseket általában a param é
tervizsgálat különböző stádiumaiban. H a az ism étlések jó  
egyezést mutatnak, akkor bízhatunk abban, hogy a kísérle
tek során kapott eredmény (optimum) releváns lesz.

Példák

A kom binatorikus eljárásfejlesztés hasznosságát bem u
tató gyakorlati példákat a gyógyszeripar különböző részte
rületein működő cégek publikációi alapján gyűjtöttem ösz- 
sze. A  bem utato tt m ódszerek az optim um keresés és az 
autom atizálás fokában is rendkívül változatosak. 
Az Organic Process R& D c. lap egyik számában [1] külön 
fejezetet szentel az automatikus eljárásfejlesztés bem utatá
sának. 1

1. példa. „Kémiai építőállvány könyvtárak”finom kém iai 
szintézise [2]

Az InFarm atik magyar cég számos analóg szerkezetű inter
m ediert („kém iai építőállvány könyvtárakat”) állít elő 
10-100 grammos mennyiségben, amit gyógyszerkutatással 
és kombinatorikus kém iával foglalkozó cégeknek értékesít.

A vegyületcsaládok  sz in tézisútját szabadalm aztato tt 
párhuzam os szintézisberendezésében m anuális m ódszerrel 
végzi. A Gradiens Hőm érsékletű Reaktor (Thermal Gradi- 
ent Reactor, röv. TG R) olyan oldatfázisú  blokkreaktor, 
am ely egyszerre 8 párhuzam os reakció  term okinetikus 
vizsgálatát teszi lehetővé 96 kism éretű, m ágnesesen kevert 
üveg reaktoredényben. A  reaktoredényekbe az anyagok 
beadago lásá t és a m in tavételezést m anuálisan  végzik. 
A kiindulási anyagok, ill. term ék(ek) koncentrációjának 
változását off-line HPLC, ill. vékonyréteg-krom atográfiás 
m ódszerrel vizsgálják.

A  példa különféle N -szubsztituált 2-am ino-3-nitroben- 
zoesav szárm azékok szin tézisének  eljárásfejlesztése. 
A szintézis kiindulási alapja a Rewcastle-féle fenazin szin
tézis am inálási lépése volt [3] (7. ábra).

A szintézist a 8. ábrán  látható vegyületekre kívánták ki
terjeszteni.

;OOH

2 ,3 -b u tan e  diói 
Cu/Cul

65%

7. ábra. Ullman-féle aminkapcsolás

8. ábra. 2-amino-3-nitrobenzoesav-származékok szintézisfája

M ivel a képződött term ékek az előzetes fizikai-kém iai 
szám ítások szerint várhatóan vízoldható term ékeket ered
m ényeznek, a reakció körülm ényeit (oldószer, alkalm azott 
bázis és hőm érséklet) alapos vizsgálatnak kellett alávetni. 
A  vizsgálat körét és körülm ényeit az 1-2. táblázat foglalja 
össze. A z optim alizált körülm ények között a célvegyülete- 
ket 10 gram m os m ennyiségekben szintetizálták.

1. táblázat
A z anim álási reakció param étereinek vizsgálata

Oldószer Illékony
alkoholok

Illékony
aminok

Víz DMF

Bázis Tercier
aminok

Alkáli-
hidroxidok

Alkáli
karbonátok

Alkáli-bi-
karbonátok

Katalizátor Ullman-
típusú
(Cu/Cul)

Pd-sók és 
komplexek

2. táblázat
A m inálási reakciók optim ális körülm ényei

Amin típus Andinek

Hetero
ciklusos
(amino-
pirazine)

Etilén-diamin
típusú

Piper-
azinok

Oldószer V ÍZ V ÍZ VÍZ DMF
Hőmérséklet 90 °C 90 °C 80 °C 60 °C
Mólarány 1,5 1,1 4 4
Koncentráció, % 1,9 1,9 16 10
Katalizátor Cul/Cu Cul/Cu - -

Bázis TEA 20 eq TEA 20 eq EDA felesleg K,CO,
Reakcióidő éjszaka éjszaka 6 óra 1 óra
Kitermelés % 92 90 65 90

2. példa. M ultikom ponens reakció (MCR) optimális 
körülm ényeinek keresése Genetikus A lgoritm us 

alkalm azásával [4]

A  H offm ann-LaRoche kom binatorikus kém iai kutató cso
portja a 9. ábra  szerinti M C R optim ális körülm ényeit akar
ta megtalálni.
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THF : W ater 9 :1

ÍH2 +
R2

N . p-TsOH

r.t. yield > 50 %

9. ábra. Optimalizálandó multikomponens-reakció (MCR)

A z optim um keresést az tette szükségessé, hogy a reak
ció segítségével igen nagy kémiai könyvtárat akartak elő
állítani. Bár az M C R-t általában egyszerű „one-pot” reak
ciónak  szokás tek in ten i, a reakció olyan fázisokon 
keresztül m egy végbe, am elyek különböző körülm ényeket 
igényelnek (a Schiff-bázis képzést zavarja, az azt követő 
izonitril-addíciót pedig katalizálja a víz jelenléte). A  kuta
tók a reakció előzetes vizsgálata során az alábbi faktoriális 
teret állították fel:

3. táblázat
M C R  faktoriális tere

Oldószerek/keverékek 10
Katalizátor 10
Koncentráció 5
Reakció idő 5
Hőmérséklet 5
RÍ 3*
R2 3*
R3 3*

* elektronszívó, elektronküldő, sztérikusan kiterjedt csoport

Ez összesen 1 012 500 párhuzam os kísérlet elvégzését 
jelentette volna. A  feladat megoldására a kutatócsoport au
tom atizált eljárásfejlesztő berendezést épített, am ely az 
alábbi részegységeket tartalmazta:

1. folyadékkezelő robot -  oldószerek és oldatok m oz
gatására

2. blokkterm oszát -  a reakciók hőm érsékletének szabá
lyozására

3. au to sam p le r- reakció mintavétel és H PLC injektálás
4. HPLC -  term ékkoncentráció mérés
5. PC /vezérlős szoftver -  m űveletek összehangolása
6. PC/ Genetikus A lgoritm us -  optim um keresés
A  rendszer gyorsaságát jellemzi, hogy 24 kísérleti ciklus 

alatt, 1 héten belül, 0% termékkoncentrációtól kiindulva, át
lagosan 45%  termékkoncentrációt elérve találta m eg a reak
ció optimális körülményeit. Az optimalizált M CR eljárással 
10 000-es nagyságú vegyületkönyvtárakat szintetizáltak.

3. példa. REACTArray munkaállomás: kifejlesztés 
és validálás [5]

1999-ben az Organic Process Research and D evelopm ent 
cím ű folyóiratban a Sm ithKline Beecham  kém iai eljárás
fejlesztő szakem berei leírták [5] az SK233  munkaállomás 
m ódosítását és a kapott berendezés alapos kém iai tesztelé
sét. A z összeállított m unkaállom ást (Gilson autosampler, 
Stem Block, HPLC, ahogy a REACTArray részben ism er
tettem ) m egvásárolták, és a viselkedését először oldószer 
inért atm oszférában reflux hőm érsékletű forralásakor ta
nulm ányozták. M ivel a rendszerben az egyes reaktoredé-

mkl

nyék között áthordást tapasztaltak, a reaktoredényeket és 
az inért atm oszférát szolgáltató csatlakozásokat m ódosí
tották (10. ábra). Rövidítették a reaktoredények hosszát és 
„hidegujj” típusú hűtőkre cserélték a Stem eredeti reflux 
hűtőit, am elyek egyben tartalm azták a gáz ki- és bevezető 
csonkot is. A 10 reaktoredény gáz- és vízáram át sorosan 
flexibilis csővel kötötték egym áshoz, ill. a gáz- és víztáp
hoz, ül. kivezetéshez (10 ábra).

10. ábra. A SmithKline Beecham által kifejlesztett 
integrált hűtő-inert gázrendszer (REACTArray)

3.1 példa. A REACTArray validálása

A készülék első tesztelésére Szuzuki-reakciót használtak. 
Ennek során a kísérleteket m ind az eredeti, m ind az általuk 
m ódosított üvegeszköz alkalm azásával elvégezték. Fakto
riális k ísérlettervet készítettek  (a D esing Expert típusú 
szoftver alkalm azásával) a koncentráció, víztartalom, ka
talizátor m ennyiség, ill. a boronsav sztöchiom etriájának 
optimálására.

A z eredeti üvegeszköz nem  adott m egbízható  ered
ményt: a kísérleti középpontban nem  tudtak reprodukálha- 
tóan azonos eredm ényt mérni. A z ism étlések szélső értékei 
51 és 98,5%  voltak. Ezzel szemben a m ódosított üvegesz
közben lefolytatott kísérletek reprodukálhatóan 100%-os 
eredm ényt adtak a centrum pontban, a m ért optim um pedig 
sikeresen alkalm azható volt a m éretnövelés során.

3.2. példa. O ldószer-hatásvizsgálat 
M ichael-reakcióban

A hom overatril-am in és akril-nitril reakciója inért atm osz
féra alkalm azását igényli és biszadduktot is szolgáltat. Az 
eljárásfejlesztés célja a reakció m eggyorsítása és a 3 di- 
szubsztutált m ellékterm ék m ennyiségének m inim alizálása 
volt. A term okinetikus görbéket két különböző m ódszerrel 
vették fel:

1. a reakciókat kézzel m érték össze és csak az analitikai 
vizsgálatokhoz szükséges m intavételeket végezték 
az autom atikus Gilson pipettorral,

2. m indkét folyadékm ozgatási m űveletet a folyadékke
zelő robot végezte.
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A kapott eredmények:
1. a reakció propanolban 60 °C 2,5 óra alatt végbe

megy, szem ben a kiindulási 2 napos szobahőm érsék
leten m ért reakcióidővel;

2. a fenti optim ális körülm ények között a m ellékterm ék 
m ennyisége m inimális;

3. a kézi- és autom atikus reakcióelkészítés teljesen azo
nos eredm ényeket adott, ami bizonyította a készülék 
alkalmasságát.

3.3. példa. O ldószer és Lewis-sav katalizátor 
hatásvizsgálata a REACTArray rendszerben

A kutatók rendszerükben az acetoxi-azetidon enolát addí- 
ciójának (11. ábra) vizsgálatát is elvégezték.

A  REACTArray-ben 20 Lewis-sav és 7-féle oldószer 
együttes hatását vizsgálták. Párhuzam osan kézzel, hagyo
mányos laboratórium i eszközökben is végeztek kísérlete
ket, hogy az érzékeny reakció viselkedését ellenőrizzék. 
Eredmények: a  kézi és robotkísérletek jó  egyezést m utat
tak. M indegyik -  m ég a legnehezebben kezelhető -  Lewis- 
sav is alkalm as volt a robotrendszerben való vizsgálatra.

11. ábra. Lewis-sav katalizált enolát addíció

3.4. példa. A lkilezés DM F-ben
K 2CO} jelenlétében

Izatin N-alkilezése l-bróm -3-klór-propánnal igen jó  m o
dellkísérletnek bizonyult olyan rendszerek vizsgálatához, 
ahol a kiindulási anyagok heterogén fázisban vannak, és 
hom ogén fázisú term ék képződik. A  vizsgálat tárgya eb
ben az esetben a REACTArray keverésének hatékonysága 
volt. Eredmények: a jó  keverésnek köszönhetően m eglepő
en jó  reprodukálhatóság +/-6%  a kiterm elésben és 0,4%  el
térés a szennyeződés profilban.

3.5. példa. Bróm ozás NBS-del

Az 5-h idroxi-N -acetil indol bróm ozásakor a kiindulási 
anyag is heterogén fázisban van, és a képződött term ék is 
kikristályosodik a rendszerből. Ezért a  reakcióban jó l vizs
gálható az eljárásfejlesztő rendszer viselkedése a kettős fá
zisátm enettel járó  reakciók kivitelezésében. Eredmények: 
bár a  m intavételezéssel visszatérő problém ák voltak, a  jó  
keverést igazolja, hogy a reakció reprodukálhatósága a +/- 
1%-on belül volt.

Következtetések

N éhány kiragadott példa is jó l illusztrálja, hogy a kom bi
natorikus kém iai felszerelések (reaktorok, pipettorok stb.)

és szoftverek sikeresen alkalm azhatók a szerves kém iai fo

lyam atok eljárásfejlesztésében. A z eredm ényeket gyorsan 

és hatékonyan szolgáltatják a  m egfelelően tervezett és al

kalm azott rendszerek és ezek az eredm ények jó l használ

hatóak a kis m ennyiségű könyvtárszintézisektől egészen a 

gyártási m éretnövelésig. M ég egyszerű párhuzam os szin

téziseszközök kézi kiszolgálás esetén is hatalm as m ennyi

ségű, az eljárásfe jlesztésekben  értékes adatot képesek  

szolgáltami.
Fokozottan kell ezért figyelnünk a rendszerek és beren

dezések megfelelő validálására, hogy elkerüljük a használ

hatatlan, ill. félrevezető eredményeket.
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Ö SSZEFOGLALÁS

Kovács László: Kombinatorikus kémiai eljárásfejlesztés
A szerves kémiai kutatás-fejlesztésben az utóbbi évtizedben a 
kombinatorikus kémiai módszereket egyre eltelj edtebben hasz
nálják. így jött létre egy új tudomány, a kombinatorikus kémiai 
eljárásfejlesztés. A kombinatorikus kémiai eljárásfejlesztés alap
vető eszközei a párhuzamos szintézis reaktorok, és a különféle 
kombinatorikus kémiai területen használt elemekből összeállított 
komplett szintézisállomások. Ezeknek elemeit, összeállítását és 
használhatóságát demonstrálja a közlemény, főleg az eljáráskuta
tás és reakcióoptimalizálás területéről hozott példákon keresztül.

[Magy. Kém. Lapja, 58, 268 (2003)]

SUM M ARY

L. Kovács: Combinatorial Chemical Process Development
The tools developed in combinatorial chemistry have been more 
and more frequently used in organic process research and devel
opment. This way a brand new science has been formed: the com
binatorial process research and development. The combinatorial 
process research and development uses parallel synthesis reactors 
and workstations assembled from different tools used in com- 
bichem. These elements and their concerted use are demonstrat
ed via practical examples form process scouting and optimiza
tion.
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Közgyűlési beszámoló

Közhasznúsági jelentés a Magyar Kémikusok Egyesülete (MKE) 
2002. évi közhasznú tevékenységéről, és előterjesztés 
a 2003. évi terv főbb mutatóiról

A MKE-t a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tör
vény alapján a Fővárosi Bíróság 13. Pk. 60424/1999/14 számú 
határozatában 1998. január 1-től közhasznú szervezetté nyilvání
totta.

Az egyesület alapszabályban rögzített célja: „A Magyar Ké
mikusok Egyesülete a kémia iránt érdeklődők önkéntes és egyé
ni aktivitáson alapuló szerveződése a széles értelemben vett szak
mai információk cseréjére, értékelésére és közzétételére. 
Az egyesület célja a szakmai közélet fórumának megteremtése, a 
hazai vegyészek, vegyészmérnökök, kémiatanárok és az egyesü
let munkájában aktívan részt vevő egyéb szakemberek (a továb
biakban összefoglaló néven kémikusok) tudásszintjének emelé
se, szakmai munkájuk hazai és külföldi elismertetése. 
Az egyesület tevékenységének közvetett célja a kémiai tudo
mány, a kémiaoktatás és a vegyipar fejlődésének elősegítése.”

Ennek elérése érdekében közhasznú tevékenységét elsősor
ban az alábbi területeken fejti ki:

-  Tudományos tevékenység, kutatás, műszaki fejlesztés
-  Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
-  Szakmai kulturális tevékenység
-  Szakmai kulturális örökség megóvása
-  Műemlékvédelem
-  Fogyasztóvédelem
-  Környezetvédelem
-  Az euroatlanti integráció elősegítése

1. Számviteli beszámoló
A 2002. évi számviteli beszámoló külön dokumentációként 

megtekinthető az MKE titkárságán (Bp. II., Fő u. 68 .1. em. 105.)
A 2001 és 2002 év bevétel, kiadás és eredményadatait, a 2003. 

évi tervadatokkal a Melléklet mutatja be.

2. Költségvetési támogatás felhasználása
A MKE 2002-ben közvetlen állami költségvetési támogatás

ban nem részesült.

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás a mér

legadatok alapján:
2001. évi tény 2002. évi

eFt eFt
3.1. Befektetett eszközök 957 844
3.1.1. Immateriális javak 77 49
3.1.2. Tárgyi eszközök 880 795
3.1.3. Befektetett pénzügyi 

eszközök 0 0

A változás oka: A tárgyi eszközök éves értékcsökkenési leírása 
nagyobb volt, mint a beszerzés

4. A cél szerinti juttatások kimutatása

4.1. A 2002. évi működés támogatására
összesen: 9 445 860 Ft

Tételesen:
OM működési támogatások összesen 3 810 000 Ft

-  OM KFHÁ utazási és nemz.kapcs.tám. 660 000 Ft
-  OM Nemzetközi Helyettes Államtitkárság 1 700 000 Ft
-  OM KFHA Ifjúsági Nívódíjra 1 000 000 Ft
-  OM Közoktatási Helyettes Államtitkárság 450 000 Ft

MTESZ 1 350 024 Ft
VAPRO (Európai Vegyipari Szövetség

szakoktatási int.) 2 499 450 Ft
TVK Rt. 500 000 Ft
PANNONPLAST 380 000 Ft
NKÖM munkabér támogatás 314 080 Ft
IVAX Gyógyszerkutató 200 000 Ft
Karlovarske M 162 173 Ft
Magyar Elválasztás Tud. Társaság 120 000 Ft
FKI Kft. 40 000 Ft
BME 41 107 Ft
Egyéb 129 026 Ft

4.2. A 2002. évi kiadványok támogatására 4 888 220 Ft

4.2.1. Magyar Kémikusok Lapja 2 229 433 Ft
Főbb támogatói:

OM KFHA 1 000 000 Ft
Vegyész Alapítvány 200 000 Ft
ZOLTEK 200 000 Ft
Michelin Hungary Kft. 150 000 Ft

4.2.2. Magyar Kémiai Folyóirat 2 258 787 Ft
Támogatói:

OM KFHA l 000 000 Ft
MTA 1 100 000 Ft
Richter 150 000 Ft

4.2.3. Középiskolai Kémiai Lapok 400 000 Ft
Támogatói:

OM Közoktatási Helyettes Államtitkárság 400 000 Ft

4.3. A 2002. évi tud. rendezvények
támogatására összesen: 9 037 000 Ft

Tételesen:
4.3.1. V. Nemzetközi Kozmetikai Kongr. 370 000 Ft
4.3.2. Biztonságtechnika 450 000 Ft
4.3.4. Komplex Kémia 182 000 Ft
4.3.5. Spektrokémiai Vándorgyűlés 515 000 Ft
4.3.6. IUPAC Photochem. 758 000 Ft
4.3.7. Kémiatanárok OTK 748 000 Ft
4.3.8. Kolloid Kémia 2002 550 000 Ft
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4.3.9. INTERFACES 2002
4.3.10. Kemometria
4.3.11. Radiokémia

3 909 000 Ft 
100 000 Ft 
175 000 Ft

8lh Conference on Colloid Chemistry -  szeptember 17-20. 
(Keszthely)
INTERFACES 2002 -  szeptember 19-20. (Budapest)

A fenti rendezvények támogatói közül kiemeljük:
-M Ó L  Rt.
-O M  KFHÁ 
-  „Kiss Á" OKSZI 
-IM FA

3 500 000 Ft 
2 482 000 Ft 
1 000 000 Ft 
1 475 000 Ft

A4.1.-4.3. pontokban leírtak összesen: 23 471 080 Ft

5. Központi költségvetési szervtől, önkormányzatoktól ka
pott támogatások

A 4. pontban részletezett támogatásokból a központi költség- 
vetési szervektől, önkormányzatoktól kapott támogatások:

• OM 9 692 000 Ft
• MTA 1 400 000 Ft
•  Győri önkormányzat 200 000 Ft

Összesen: 11 292 000 Ft

6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke, 
összege

A választott vezető tisztségviselőink tevékenységüket társa
dalmi munkában látják el, amelyért semmiféle különjuttatásban 
nem részesültek. A vezető tisztségviselők csak olyan egyesületi 
szolgáltatást vettek igénybe, amelyet bármely tag, a tagsággal já
ró szolgáltatásként megkap, pl. a MKL-t. Nem ilyen minőségük
ben végzett munkájukért az alábbi juttatásokat kapták 2002-ben:

-  az elnök, Kálmán Alajos akadémikus: az egyesület megbí
zásából tett utazásokra 193 500 Ft költségtérítést;

-  a főtitkár, Körtvélyessy Gyula a Magyar Kémikusok Lapjá
ban végzett szerkesztői munkájáért 185 300 Ft szerkesztési díjat 
kapott, valamint 15 000 Ft útiköltség térítést;

-  a főtitkárhelyettes, Hencsei Pál a csereszerződés terhére vett 
részt a Vili. Nemzetközi Vegyészkonferencián, Kolozsvárott;

-  az intézőbizottság tagjai közül Bognár János 198 906 Ft 
utazási támogatást kapott a Festékipari Szakosztály keretéből;

-  Hlavay József 8 749 Ft útiköltség-térítést kapott az ib-ülé- 
sekre való Budapestre történő utazások fedezésére.

Az alapszabály szerint a vezető tisztségviselők közé sorolt ügy
vezető igazgató, Androsits Beáta az Egyesület alkalmazottja, fize
tése 200 000 Ft/hó; Kolozsvárott, a VIII. Nemzetközi Vegyészkon
ferencián való részvételét az egyesület fedezte (54 829 Ft).

7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszá
moló

7.1. Tüdományos tevékenység, kutatás, műszaki fejlesztés
Az egyesület szakmai szervezetei 2002-ben 12 részvételi dí

jas és 93 térítésmentes tudományos rendezvényt szerveztek. Eze
ket az egyesület havi közleményeiben, körlevelekben, szakmai 
folyóiratokban és az interneten tettük közzé.

A részvételi díjas rendezvényeken összesen mintegy 2 000 
belföldi és külföldi szakember vett részt, jól szolgálva a hazai ku
tatás-fejlesztést. A nemzetközi rendezvényeink jelentős nemzet
közi elismerést is kiváltottak.

Kiemeljük az alábbi hazai rendezvényeket:
45. Spektrokémiai Vándorgyűlés-június 30.-július 3. (Siófok) 
XX. Kémiatanári Konferencia -  augusztus 21-24. (Eger) 
nemzetközi rendezvényeket:
XIXth IUPAC Symposium on Photochemistry -  július 14-19. 
(Budapest)

7.2. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
Az MKE kiemelten foglalkozik a hazai kémiaoktatás fejlesz

tésével, az Oktatási Bizottság és a Kémiatanári szakosztály mun
káján keresztül.

A 2002. évi főbb tevékenységek:
-  2002-ben a Középiskolai Kémiai Lapok 29. évfolyamát 

adtuk ki
-  A 34. Irinyi János középiskolai versenyen mintegy 7 000 

tanuló vett részt, akik közül a -  hagyományosan -  Győrben ren
dezett döntőbe 199 tanuló jutott be. E versenyek legjobbjai közül 
kerültek ki az elmúlt évben is a kémiai diákolimpiákon is sikerrel 
szerepelt diákok.

A XX. Kémiatanári Konferencia (augusztus 21-24. Eger) 
közel 200 tanár továbbképzését biztosította. 9 határon túli ma
gyar ingyenes részvételét egy OM-pályázat elnyerése tette lehe
tővé. Szegeden, október 28-30. között Csongrád megyei Terüle
ti Csoportunk szervezte a XXV. Kémiai Előadói Napok 
rendezvényt fiatal kémikusok számára. Támogattuk a Sárospata
ki Országos Diákvegyész Napokat, az MKE Bács-Kiskun me
gyei csoport pedig „Fiatal Kémikusok Diákfóruma” címmel szer
vezte programját. A kémiai diákolimpikonok munkáját elismerő 
Szent-Györgyi-díj 2002-ben is átadásra került.

2002-ben is 25 Diplomamunka Nívódíjat adományoztunk a 
végzett egyetemi hallgatóknak. 13 ifjú kémikus nyert egyéves 
MKE-tagságot a Tudományos Diákköri Konferenciákon (Vesz
prémi Egyetem, Budapesti Gazdaságtudományi és Műszaki 
Egyetem, Miskolci Egyetem).

Az ismeretterjesztést is szolgálták folyóirataink:
A Magyar Kémikusok Lapja 58. évfolyamát adtuk ki 

2002-ben.
A lapot az egyesület fizető tagjai kézhez kapták és a szakcik

kek összefoglalói, valamint a közérdeklődésre számot tartó részei 
az interneten is olvashatók.

A Magyar Kémiai Folyóirat 108. évfolyamát adtuk ki, 8. 
éve közösen az MTA Kémiai Tudományok Osztályának Kémiai 
Közleményeivel. Az egyetemi doktorok disszertációinak ismer
tetése is a lapban történik, melyek az Interneten is megjelennek.

Az MKE Kromatográfiás Társasága kiadványa az ACE, vala
mint a Membrán technikai szakosztály kiadványa a „Membrán
technika” is jól szolgálták az érdeklődő szakembereket, továbbá 
a Műanyag és Gumi folyóirat terjesztése információt ad az 
Egyesület Műanyag és Gumiipari Szakosztályok tagjainak.

7.3. Szakmai kulturális tevékenység
2002-ben kiadásra került Vízi Béla: Kémia és teremtés c. 

könyve az egyesület támogatásával.

7.4. Szakmai kulturális örökség megóvása
A Várpalotán működő Magyar Vegyészeti Múzeum számára 

megküldjük valamennyi egyesületi kiadványunkat.

7.5. Műemlékvédelem
Egyesületünk Műemlék- és műtárgyvédelmi szakosztályának 

előadói ülései, szervezett múzeum, restaurátorműhely, kastélylá
togatásai jól szolgálták nemcsak a közvetlenül érintett szakembe
reket, de az érdeklődőket is.

7.6. Fogyasztóvédelem
Egyesületünk minőségbiztosítási szakcsoportjának tevékeny

sége, előadói ülései, részvétel a hazai akkreditációs szervezetek 
munkájában közvetve ezt a célt is szolgálták.
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7.7. Környezetvédelem
Egyesületünk kiemelten foglakozik -  az oktatás mellett -  a 

környezetvédelemmel. Ezt a tevékenységet elsősorban a Környe
zetvédelmi Szakosztályunk, és a Környezetvédelmi Analitikai 
Társaságunk végzi, de valamennyi szakosztályunk foglalkozik 
közvetlenül vagy közvetve a témakörrel.

Ezt szolgálták a témakörrel foglalkozó előadói ülések, ren
dezvények.

7.8. Az euroatlanti integráció elősegítése
A konferenciáink többségének és számos előadói ülésnek té

mája volt különböző megközelítésekben az EU-csatlakozással 
kapcsolatos szakmai kérdések.

E tevékenység célja a kormányzati szervek informálása, a tag
ság és az érdeklődők informálása, szakmaspecifikus rendezvé
nyek szervezése az EU-csatlakozás elősegítésére.

Fenti tevékenységeink kiegészülnek a Havi Közleményeink
ben és az interneten is közzétett egyesületi szakmai, területi szer
vezeteink által szervezett rendezvényekkel, valamint a MTESZ 
különböző bizottságaiban, területi szervezeteiben végzett sokrétű 
munkával.

A felsorolt közhasznú tevékenységeink megvalósításához az 
anyagi forrást a pályázaton elnyert, ill. kapott támogatások, a be
fizetett egyéni és jogi tagdíjak, valamint a konferenciák nyeresé
ge adják.

A következőkben megemlítjük az egyesület tevékenységét 
legnagyobb (milliós nagyságrendű) jogi tagdíjjal támogató cége
ket, és egyben szeretnénk külön köszönetét is mondani ezért az 
előre tervezhető anyagi forrásért: MÓL Rt., TVK Rt., Chinoin 
Rt., Richter Rt., EGIS Rt.

Kiemelkedő összegű, rendszeres bevételi forrást biztosít: 
Aktivit Kft., Laborexport Kft.

Budapest, 2003. május

Egyesületünk gazdálkodásáról a következő táblázat nyújt tájékoztatást

Bevétel Költség Eredmény
Ezer forint 2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 2002 2003

tény tény terv tény tény terv tény tény terv
Egyéni tagdíj 1 816 1 984 2 000
Jogi tagdíj 7 975 8 831 8 400
Egyéb műk. bev. 1 500 663 1 250 Apparátus költség:
Egyéb bevétel 6 917 742 200 19 650 23 733 19 460
Bankkamat 523 433 500
SZJA 1% 251 245 200 Általános költség
Műk. tám. 977 9 706 3 500 18 737 14015 10 630
Összesen: 19 959 22 604 16 050 38 387 37 747 30 090 -18 428 -15 143 -14 040
Rendezvények: 81 842 86 147 43 740 58 705 56 589 28 632 23 137 29 563 15 108
ebből támogatás 8 937 4 000
Kiadványok: 19 781 12 739 15 442 20 518 17 563 16 255 -737 -4  824 -813
MKL 10217 8 242 12 000 9 553 8 854 12310 664 -612 -310
ebből támogatás 5 905 2 229 4 000
MKF 2 495 3 136 0 4 087 4 936 0 -1 592 -1 800 0
ebből támogatás 1 900 .. 2 259 0
KÖKÉL 1 101 400 2 050 2 530 1 874 2 430 -1 429 -1 474 -380
ebből támogatás 1 100 400 1 570
Egyéb kiadványok 5 197 4 348 948 0 3 644 -948 0
Membrántechnika 30 80 92 0 23 135 30 SÍ ^13
Havi közlemények 375 749 1 300 0 928 1 380 375 -179 -80
Egyéb: 26 245 4 178 1 536 0 -4  152 245
Teljes bevétel 121 841 121 490 75 477 124 953 113 435 74 977 -3  112 8 055 500

Magyarázat a táblázathoz:
Apparátus költségei az alábbi tételekből adódnak:
a titkárság 5 dolgozójának bére (minden járulékkal együtt) 11 500 000 Ft/év.
A titkárság termeire fordított költség (használat, villany, víz, takarítás) 3 000 000 Ft/év, a számvitel, könyvelés 3 000 000 Ft/év.
Az egyes szakosztályok extra terembérletigényét + technika, valamint a saját e-mail címmel rendelkező konferenciák „box” díját, ill. a saját honlapok 
szerveren tartás díjait a központi keretből fedezzük -  800 000 Ft.
Kb. 322 000 Ft az Opel benzin- és szervizköltsége -  a konferencia hely keresésére és a konferenciaanyag konferenciára szállítására a cégautót használ
juk, a költségek a központi keretet terhelik.
Általános költségek:
3 306 404 Ft -  utazásokra (központi, ill. szakosztályi keret terhére)
A közel 2 000 000 Ft postaköltség nagy részét az MKL és Havi Közlemények postázása adja.
881 623 Ft az egyes szakosztályok nemzetközi kapcsolataiból adódó tagdíjak -  központi keretből 
Szent-Györgyi Albert-tábla avatása, Szeged -  700 000 Ft 
Reprezentáció költsége (kávé, üdítő, ásványvíz) -  600 000 Ft
Kiadványaink és az Irinyi-verseny közel 5 000 000 Ft veszteséget adtak (MKF 1 800 000 Ft, KÖKÉL 1 474 000 Ft).
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Főtitkári beszámoló

KÖRTVÉLYESSY GYULA

Tisztelt Küldöttek és Küldők, a Magyar Kémikusok 
Egyesületének összes tagja!

Tekintettel arra, hogy a je len  küldöttközgyűlés egyben a le
já rt vezető tisztségviselők helyére is új vezetőket választ az 
egyesület élére, ez a beszám oló átfogó képet ad az elmúlt 
időszak esem ényeiről. M ivel a beszám oló a K özgyűlés 
előtt m egjelent az Interneten, így az adatok egy részét ott 
olvashatták/olvashatják.

A z egyesület életének alábbi területeit szeretném érin
teni: szakosztályi munka, a titkárság tevékenysége, külföl
di kapcsolatok, az intézőbizottság és az állandó bizottsá
gok m unkája, az egyesület kiadványai, közhasznúsági 
jelentés és gazdasági adatok, vállalati kapcsolatok, taglét
szám  és tagsági díj. A  tények ism ertetése u tán  m inden 
pontnál a problém ákról és a jövő feladatairól is szólok.

Szakosztályi munka

Az elm últ időszakban szervezett konferenciák hazai és 
külföldi résztvevőinek számát az alábbi ábra m utatja be:

Konferencia ö sszesítés

2000 2001 2002

Tanulságos a legfontosabb rendezvény, a vegyészkon
ferencia résztvevői számának alakulása is.

Vegyészkonferencia: résztvevők száma

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Két tényt kell tisztán látni. Egy konferencia az a hely, 
ahol a kém ikusok az egyesület küldetését valósítják meg: 
előadást tartanak, szakmai beszélgetések során kapcsolato
kat terem tenek, inform ációkat gyűjtenek, amely szakmai

fejlődésüket segíti. N em  elhanyagolható a m ásik szem pont 
sem: a konferenciákon elért nyereség teszi lehetővé az 
egyesület működését, a díjak kiadását, a fiatalok tám ogatá
sát, a külföldi utazások tám ogatását, a határon túli m agya
rok segítését, a lapkiadási tevékenységünk veszteségének 
csökkentését, szakmai beszám olók szervezését stb.

Az egyesület tagjai úgy ítélték meg, hogy 27 szakosz
tályt hoznak létre. A  szakosztályokban dolgozó kollégák 
szám a és aktivitásuk az elm últ időszakban jelentősen eltért 
az egyes területeken. Ez nyilvánvalóan összefügg az adott 
tém ákban a hazai aktivitással: egyetem eken, intézetekben, 
iparvállalatoknál. Ezeket m utatja be az alábbi összeállítás:

Kémikusok érdeklődése szakosztályok iránt

Jól látható, hogy a három  „legnagyobb” szakosztályunk 
az Analitikai, a Szerves és gyógyszerkémiai és a K örnye
zetvédelmi. Az elmúlt években felm értem az „aktivitást” : 
m ind a M KL-ben megjelent, az adott tém ába vágó közle
m ények számát, m ind a konferencia és előadói ülések szá
mát. M egállapítottam , hogy ez egyenes arányban van a lét
számm al. Felm erült a javaslat, hogy egyform a m éretűre 
„vágjuk” a szakosztályokat, csökkentsük a szám ukat stb. 
N em  hiszem, hogy ez a küldetésünk. Ez egy EGYESÜLET, 
ahol m indenkinek helye van, m ég ha több éven keresztül 
kevésbé aktív is. Jó példa volt erre a Töm egspektrom etriai 
Szakosztály, m ely a m ezőny közepén helyezkedik el lét
szám át tekintve, m égis nagy sikerű nem zetközi rendez
vényt tartott néhány évvel ezelőtt.

A  jövő  a „központi” előadói ülések szám ának csökke
nése. Lehet ezen szom orkodni, de a tény, az tény marad. 
Ezzel szem ben örvendetesen m egnőtt a területi szerveze
tek és m unkahelyi csoportok aktivitása és vállalkozó ked
ve. Felm erült az igény, hogy a m unkahelyi csoportok is 
m egkapják a terü leti szervezetekhez hasonló gazdasági 
önállóságot, pontosabban a vállalati tám ogatás adott részé
nek helyi felhasználási lehetőségét. A  je len leg  érvényes 
gazdasági ügyrend erről nem  rendelkezik, de az új ib.-nek 
foglalkoznia kell ezzel a kérdéssel.

Az ib.-nek az az elképzelése, hogy rendszeres kapcso
latot hozzon létre a jog i tagok képviselői és az egyesület
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képviselője között az Interneten, nem vált be: a vállalatok 
m ég a képviselő kijelöléséig sem jutottak el. Ezzel akartuk 
javítani a cégkapcsolatainkat. Úgy látszik, a helyi aktivitá
si lehetőség elősegítése járhatóbb és jobb  út.

A titkárság

Az elmúlt időszakban jelentős m értékben változott a tit
kárság szem élyi összetétele. Az 1997-ben négyfős állo 
m ányból nyugdíjba vonult, de m ég ma is segítségünkre 
van Gálosi György. A zóta kétszeri ügyvezetőváltás történt. 
E zalatt jö tt és m ent K oháry Adrién. B elépett és m aradt 
Androsits Beáta, m ajd ügyvezető igazgatóvá lépett elő. Je
lentősen csökkent a külső m unkatársak szám a is. 1999 
őszén a főtitkárhelyettes segítségével áttekintettük a titkár
ság munkáját, és m ost is folytat az ib. két tagja egy titkár
sági felülvizsgálatot. Az akkori javaslatok túlnyom ó több
sége m ára megvalósult: az iktatás, az új könyvelő, a belső 
erők jobb kihasználása, a külföldi utazások közzététele, új 
konferenciaszervező program  használata. A  rendezvény- 
naptár változatlanul egyenetlen és ez megnehezíti a szín
vonalas munkát. A z új könyvelő nagy lelkesedéssel végzi 
a M TESZ által m egkésve és pontatlanul szolgáltatott gaz
dasági adatok rendbetételét. Jelentős változás az is, hogy a 
kontrollingrendszer m ára kialakult és bízunk benne, hogy 
havonta, kis késéssel képet kaphatunk nem csak a teljes 
egyesület gazdasági helyzetéről, hanem a konferenciák be
vételeiről és költségeiről is.

Külföldi kapcsolatok

Sajnos sem a környező országok, sem az Amerikai K ém i
kusok Egyesülete által felkínált lehetőségeket nem  tudjuk 
m egfelelően kihasználni. 2001-ben elvesztettük az ÁCS 
által felajánlott 3 000 dolláros lehetőséget arra, hogy egy 
tagtársunk tanulm ányúton vegyen részt am erikai intézm é
nyekben és/vagy vállalatoknál. Ebben az évben nagyobb 
gondot fordítottunk/fordítunk a tájékoztatásra és így talán 
nagyobb lesz az érdeklődés.

A környező országokban is növekedett az érdeklődés az 
egyesület m unkája iránt, de ennek szakm ai eredm ényei 
csak később láthatók. A jobb  szakmai együttm űködéshez 
az kell, hogy m inden országban angolul (is) tartsanak kon
ferenciákat, hiszen ekkor nincs nyelvi nehézség a kölcsö
nös részvételkor. Ezzel kom penzáljuk azt az alapvető gon
dot, hogy egy-egy kis országban nehéz közös szakm ai 
érdeklődésű néhány száz kém ikust összehozni. Egy régió
rendezvény esetén ez sokkal egyszerűbb.

Az EU -csatlakozás nyomán várhatóan újra fellángol a 
kém ikusok közös és egyetlen EU-egyesülete, vagy a helyi 
kém ikus egyesületek európai szintű szövetsége közötti vá
lasztás problém ája. Ez összefügg a nyelvi problém ával is, 
am in persze túl kell lépnünk és ez előbb-utóbb a közös eu
rópai egyesület javára  billenti m ajd a mérleget. De ez m ár 
egy új generáció feladata lesz.

mkl

Az ib., a gb. és az állandó bizottságok munkája

A m int az M KL-ben m egjelent jegyzőkönyvekből kitűnik, 
a nyári szünetet leszámítva az ib. havonta ülésezett fél év
re előre m eghatározott napirend szerint. A  gb. is ilyen gya
korisággal tekintette át a gazdasági helyzetet és készített 
döntési javaslatokat az ib. részére. A z állandó bizottságok 
m unkájáról az elnökök adnak számot.

M ivel többekben felm erült a gyanú, hogy az Egyesület 
nyereségét a titkárság, illetve a vezető tisztségviselők jöve
delm ére fordítjuk, szeretném  határozottan leszögezni: a 
közhasznúsági jelentésben a törvény előírása szerint meg 
kell adni, hogy a magasabb vezetők közül kik és m ekkora 
ju ttatást kaptak a közhasznú szervezettől. A  M agyar K ém i
kus Egyesületnél a vezetők semmilyen ellenszolgáltatást 
nem  kapnak azért, hogy havonta órákat foglalkoznak az 
egyesület érdekével, és hoznak felelős döntéseket. Az át
láthatóság érdekében idén az egyesületnél végzett minden 
egyéb tevékenységükért kapott ellenszolgáltatást is tétele
sen felsoroljuk a közhasznúsági jelentésben. N em  véletlen 
az sem, hogy az ügyvezető igazgató havi fizetését is m eg
adjuk: m indenki értékelheti, hogy napi 11-12 órás m unká
ért és a felelősségvállalásért ez túlzott juttatás-e.

Kiadványok

A kérdés tárgyalásához néhány történeti tényt adok m eg a 
múltból, hiszen az újabb esem ényeket az MKL hasábjain 
követhették.

1998- ban a M KE 3% -os tulajdoni hányaddal csatlako
zott a Chemistry: a European Joum al-hez, egyidejűleg a 
lengyel és cseh egyesülettel. N em  fizettünk semmit, m eg
hívtak bennünket a csatlakozásra. A tavalyi évig a kapott 
royaltit nem  vehettük fel, hanem  ez szolgált a tulajdoni há
nyadunk kifizetésére. A 2003. március 5-én beérkezett és 
m ár nálunk  m aradó royalti 1 210 271 Ft. A következő 
években várható bevétel a hasonlóan résztulajdonunkban 
lévő C hem PhysC hem  és C hem B iolC hem  lapokból is. 
N em  elhanyagolható szem pont, hogy m indhárom  lapon 
rajta van egyesületünk lógója.

1999- ben a Chem ische Berichte és a Liebigs Annáién 
dér Chem ie és m ás nem zetek lapjaiból m egszületett az 
European Journal o f  Inorganic Chem istry és az European 
Journal o f  Organic Chemistry. Az új lapokba is m eghívták 
az egyesületet. Ekkor m érte fel elnökünk, aki m indezek
ben a kérdésekben nagy aktivitással képviselte az MKE-t, 
a M agyar K ém iai F o lyóirat m űködését. Lévén m agyar 
nyelvű lap, az M KF nem  jöhetett szóba, m int apport a fen
ti lapokba, ezért az egyesületen keresztül az MTA Acta 
Chim ica M odels in Chem istry szűnt m eg és kapott így ál
talunk az A kadém ia tulajdonosi jogokat -  és tavaly már 
4 500 euro royaltit -  a EUrJIC és EUrJOC-ban.

Elnökünk felm érései alapján m ár 1999 szeptemberében 
jelezte a szerkesztőknek Görög Sándor osztályelnök je len 
létében, hogy az M KF szerkesztést átgondoltan és követ
kezetesen javítani kell. A M KL és az M KF gazdasági ada
tait az elm últ öt évben az ábra szemlélteti.
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A MKL «8 az MKF adatai

Közhasznúsági jelentés*

A jelentés arról szól, hogy mire költötte az egyesület veze
tése a  tagdíjakat és mindazt a támogatást, amit a vállalatok
tól és intézményektől kapott, valam int különböző pályáza
tokon nyert. Az idei je len tésben  még részletesebb 
adatokkal dokumentáljuk az M KE tevékenységét. A  konfe
renciákból tavaly megszerzett 20-30 M  Ft-os tiszta nyere
ség (ebből 9 M  Ft-nyi a támogatás), a 14 M  Ft-nyi (csaknem 
5 a kiadványokra 9 egyéb -  a közhasznú jelentésben részle
tezve) további támogatás, a 8 M Ft-nyi jogi tagdíj és a 2 M  
Ft-nyi egyéni tagdíjbevétel felhasználása a következő volt:

-  a titkárság 5 dolgozójának bére (járulékkal): 11,5 M  Ft
-  M KE helyiségek fenntartása: 3 M  Ft
-  könyvelés, számvitel: 3M Ft
-  a lapkiadás veszteségeinek fedezésére: 5 M  Ft
-  külföldi utazásra: 3 M Ft
-  postaköltségre: 2 M Ft
-  telefon, fax: 1M Ft
-ju ta lm ak ra , díjakra: 2 M  Ft
-  alvállalkozói díjra: 2 M  Ft

-  nem zetközi és hazai tagsági díjra: 1 M  Ft
-  m inden egyébre: 3 M  Ft
M aradt nyereség: 8 M Ft 2002-ben.
H a a tám ogatások csökkennek, vagy kevesebb konfe

renciát rendezünk, kom oly anyagi gond lép fel, m int ahogy 
ez várható az idei évre, am ikor a rendezvényekből nem  
szám íthatunk 15 M  Ft-nál több nyereségre.

Taglétszám és tagdíj

A je len leg i nyilvántartott taglétszám  4-5 ezer között 
van. A  tagok nagy része csak papíron, pontosabban a szá
m ítógépes adatbázisban található meg. K étezer fizető ta
gunk van. Javasoljuk, hogy 2004. január elsejétől a tagdíj 
a rendes tagok részére 3 000 Ft/év, az ifjúsági és nyugdíjas 
tagok részére 1 500 Ft/év legyen. Úgy gondoljuk, hogy ez 
az összeg m egtérül tagjaink szám ára a  konferenciákon va
ló csökkentett díjas részvétel, a körlevelekben, a Lapban, a 
havi közlem ényekben kapott inform áció ellenértékeként.

Összefoglalás

Úgy ítélem  meg, hogy az inform ációs rendszerünk (tag
nyilvántartás, az interneten való m egjelenés, a levelezés
ben ennek jobb  kihasználása) sokat javu lt a beszám olási 
időszakban. De ez az a terület, ahova a  jövőben a legtöbbet 
kell befektetnünk, hiszen az európai versenyhelyzet nem 
csak a vállalatokra, hanem  az egyesületre is feladatokat ró. 
Csak akkor érhetjük el a 100 évet, ha m inden tagunk úgy 
érzi, érdemes idetartozni, m ert nem csak szolgáltatást kap a 
titkárságtól, hanem  egy nyílt és egyidejűleg baráti légkörű 
társaságban m utathatja be szakmai tudását, eredményeit.

A gazdasági bizottság elnökének beszámolója

BANAI ENDRE

Tisztelt Küldött Közgyűlés, Kedves Kollegák!

Főtitkárunk egyeztetett m ódon a gb. szándéka szerint m ár 
a beszám olójában áttekintette és szólt gazdasági m űködé
sünk néhány kérdéséről. A zokat a fő, fontos szám okat, 
am elyek bennünket, M KE-tagokat érdekelnek, azaz tud
jo n  m űködni egyesületünk, kapjuk m eg a havi körlevelet, 
legyenek rendezvények, ahol véleményünket, eredm énye
inket el tudjuk mondani és m ásokét meg tudjuk hallgatni, 
bizonyos tám ogatásokat meg tudjunk kapni stb.

Azért volt az a közös véleményünk, hogy a gazdasági 
ügyekről m ár elöljárójában legyen szó, mert gazdasági bi
zottságunk tagjai, főtitkárunk, ügyvezető igazgatónk, az

* ld. lapunk 274. oldalán

ib. egyik tagja Bognár János  és szem élyem  lényegében 
m ajd havonta rendszeresen közös m egbeszéléseket tar
tunk, áttekintjük a gazdálkodást a jó l m űködő kontrolling
rendszerünk szerint, és igyekszünk m indazon kérdéseket 
egyúttal m egbeszélni, értékelni, és állást foglalni, am ely 
ügyekben  ib .-ha tározat hoza ta la  szükséges. M indezek  
aztán term észetesen nem  jelen tik  azt, hogy az intéző b i
zottságban is ne töltenénk el sokszor túl hosszú időt is m ű
ködésünkkel összefüggő gazdálkodási, de főleg gazdasá
gossági kérdéssel. Sajnos azonban egy ilyen közhasznú 
társaságban is, m int egyesületünk, a m űködésünk alapja és 
biztonsága a tagságunk aktivitása m ellett az időben rendel
kezésre álló anyagi eszközök.
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H a m egnézzük a közhasznúsági je len téshez csato lt 
bevétel-költség-eredm ény lapot, látjuk, bevételünk 121,4 
M  Ft, kiadásunk 113,4 M  Ft volt, ami végül is 8 M Ft ered
m ényt hozott. Sikerült m egfordítani ezzel az előző évek 
kedvezőtlen tendenciáját. Elbizakodottságra term észete
sen nincs okunk, de a gazdasági m unka áttekinthetősége és 
eredm ényessége nőtt, nem  kis m értékben Androsits Beáta  
ügyvezetőnk és a titkárság jó  munkájának és a sikeres ren
dezvények, konferenciák  eredm ényeképpen, am elyek a 
szakm ai sikereken túl működésünkhöz is jelentősen hozzá
járultak. Az is fontos eredmény, hogy rendezvényeink tá
m ogatására 9 M  Ft-ot sikerült kisebb szeletekben m egpá
lyázni, elnyerni.

E helyen és m ost is külön köszönetünket fejezzük ki az 
Oktatási M inisztérium  támogatásaiért, ami 9,6 M Ft volt. 
Je len tős tám ogató ink  vo ltak  a M Ó L, TV K, Chinoin, 
R ichter és az EGIS. Az egyéni tagdíjakból 2 M  Ft, m íg a 
jo g i tagdíjakból 8,3 M  Ft folyt be, ami je len tős összeg 
ugyan, de a közös célokért folytatott m unkánkkal szeret
nénk nagyobb összegért lobbizni. Úgy érezzük, az oktatás
ban, a konferenciák biztosította inform ációs munkánkban

realizálhatók a vállalati eredm ények is. K iadványainkat a 
viszonylag nagy összegű egyéb támogatás m ellett m ég to
vábbi 5 M Ft-tal kellett tám ogatni, azaz még az egyéb tá
m ogatás m ellett is 5 M Ft volt a veszteség.

2002. évi m érlegünket a könyvvizsgáló az előírásoknak 
m egfelelően felülvizsgálta és jóváhagyta.

A 2003. évben sajnos a bevételi oldalon eltérő, sokkal 
kisebb számot látunk: a 75,4 M  Ft a kevesebb és összessé
gében kisebb rendezvényekkel van összefüggésben és reá
lisan kevesebb működési tám ogatással számolunk. Termé
szetesen nem  m ondunk le a bevétel terven felüli 
növeléséről, je lentjük azt is, hogy az első negyedévünk er
re rem ényt is ad. Ugyanakkor nagyon szigorúan kell bánni 
a költségekkel. Ezt tükrözi a kisebb működési költségter
vünk, am it elérhetőnek tartunk, és sajnos kevesebb ju t ki
adványaink veszteségeinek finanszírozására is.

Azzal szeretném zárni, hogy a 2003. évben is biztosított 
nyugodt működésünk, de szembe kell néznünk nap m int 
nap a takarékos gazdálkodással is. A lapvető forrásunk sa
já t magunk, a TAGSÁG aktivitása, anyagi és szellemi for
rás teremtőképessége.

Emlékeztető a Magyar Kémikusok Egyesülete 
felügyelőbizottságának 2003. május 5-én megtartott üléséről

Je len  v an n ak : Gál Sándor  elnök, Alm ásiné dr. Búzás 
Éva, Bíró Géza, Dr. Tóth Gábor, a bizottság tagjai

T á rg y : A M agyar K ém ikusok Egyesülete 2002. évi 
közhasznúsági je len tésének , pénzügyi beszám olójának 
vélem ényezése

A b izo ttság  a fenti je len tés, továbbá Gárdos P éter  
könyvvizsgáló írásban megküldött állásfoglalásának ism e
retében az alábbi vélem ényt alakította ki.

A z évközi szem élyes tapasztalatokból, az intéző bizott
ság tevékenységéről szóló írásos anyagok, továbbá a köz
hasznúsági jelentés alapján az egyesület 2002. évi m unká
já t eredm ényesnek minősítjük.

Az egyesület az általa szervezett rendezvényeket a koráb
biaktól eltérően összességében nyereséggel bonyolította le.

M ost is kiem eljük a sok rendezvény közül az Irinyi Já
nos K özépiskolai kém iai versenyt, am elyen több m int 
7 000 tanuló vett részt.

Sajnálattal állapítjuk meg, hogy a közhasznú célú m ű
ködésre kapott tám ogatás az előző évhez képest 26 m illió
ról 12 m illióra csökkent. Ennek a tendenciának m egvál
toztatására javasoljuk  intézkedési terv kidolgozását.

D icséretes, hogy ennek ellenére több év óta először a 
tárgyévi közhasznú eredm énysoron 8,055 m illió Ft valódi 
eredm ény je len t meg. Ez nagyon sok tekintetben jelentős 
m egszorítások révén jö tt létre.

mkl

Közel 10 millió Ft-tal volt nagyobb a közhasznúsági te
vékenységből szárm azó bevétel, m int az előző évben, 
ugyanakkor a ráfordítások közel 10 m illió Ft-tal csökken
tek.

Ú gy véljük, itt is meg kell köszönni az egyesület tám o
gatóinak a m egértő segítségüket, m ert ezen összegek nél
kül nem  lenne biztosított a kiegyensúlyozott gazdálkodás.

Összegezve: a 2002. évi gazdálkodás takarékos, ered
m ényes volt. Észrevételre okot adó ellentm ondásokat nem 
fedeztünk fel. Javasoljuk továbbfolytatni a vegyipari tevé
kenységgel foglalkozó vállalatok pénzügyi tám ogatásának 
megnyerését.

A  2003. évi gazdálkodás tervezéséhez m egadott szá
m ok m ind a bevétel, m ind a kiadás oldalán teljesíthetőnek 
látszanak, de az abszolút szám ok az egyesületi m unka 
visszaesését érzékeltetik.

A bizottság  köszönetét fejezi ki m indazoknak, akik 
2002. évi értékes m unkája révén sikeres, eredm ényes évet 
zárhatott az egyesület.

A fe lügyelőb izo ttság  a 2002. évi beszám oló je len tést 
egyhangúlag elfogadta.

A felügyelőbizottság m andátum a je len  beszám oló el
készítésével lejár. M egköszönjük az eddigi m egtisztelő bi
zalmat.
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2003. évi egyesületi díjak

A tisztújító közgyűlés végén Kálmán Alajos, az újraválasztott 
elnök és Náray-Szabó Gábor, a közgyűlést levezető, az egye
sület tiszteletbeli elnöke átadták a kitüntetéseket.

Than Károly-emlékérem -  kiemelkedő egyesületi 
tevékenységért

Bordás Zoltán

1966-ban végzett a Szegedi József Attila Tudomány Egyetem 
TTK Vegyész Szakán. 1991-től a BorsodChem Rt. Igazgató
ságának tagjaként egyik résztvevője volt a társasági válságke
zelő program kidolgozásának, megvalósításának és a cég fej
lődési pályára állításának.

A Magyar Kémikusok Egyesületének 1968-tól tagja. Aktí
van vett részt a helyi, illetve vállalati csoport munkájában. 
Szakmai fórumokat szervezett, és ezeken előadóként is szere
pelt. 1986-tól a megyei elnökség tagja, majd 1995-2002 között 
a MKE BAZ Megyei Területi Szervezetének elnöke és egyúttal 
a BorsodChem Munkahelyi Csoport elnöke is volt. Jelenleg 
nyugdíjasként mindkét vezetőség tagja. 1999-ben „Kiváló 
Egyesületi Munkáért” oklevelet kapott.

Kiemelkedő szerepet vállalt a megyei elnökség tagjaként 
1991 és 1994 között a magyar vegyipar válságkezelő prog
ramjának kidolgozásában. Az átmeneti nehéz helyzetben is 
komoly erőfeszítéseket tett a vezetőségben dolgozó kollégái
val együtt, az egyes cégeknél és a megyében dolgozó kémiku
sok egyesületi, valamint szakmai tevékenységének összefo
gása érdekében. Sikerült folyamatosan fenntartani a szakmai 
fórumokat, évenként megrendezni a Borsodi Vegyipari Napo
kat. Részt vett a Sárospataki Diákvegyész Napok szervezésé
ben.

Színvonalas előadásokat szervezett a megye vegyiparának 
fejlesztéséről, környezetvédelmének, a vegyipar biztonságá
nak, kutatás-fejlesztésének helyzetéről. Bordás Zoltán sokré
tű szakmai és társadalmi tevékenységét ismerte el az egyesü
let ezzel a díjjal.

D k Hencsei Pál

Dr. Hencsei Pált, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomá
nyi Egyetem Szervetlen Kémia Tanszékének professzorát, a 
kémiai tudomány doktorát, aki a korrózióval és a korrózió el
leni védelemmel kapcsolatos magas szintű tudományos és 
igen aktív gyakorlati tevékenységet folytatott. Jelentős az e 
tudományággal kapcsolatos előremutató, graduális és poszt
graduális szakmai oktatási munkássága. Hencsei professzor
nak, mindezek mellett a szakmai társadalmi tevékenysége is 
rendkívül figyelemre méltó, igen aktívan vett és vesz részt fo
lyamatosan a Magyar Kémikusok Egyesületének szakosztályi 
munkájában és egyesületi vezetésének grémiumában, és vele 
párhuzamosan, alapítóként és aktív közreműködőként a hazai 
korrózióvédelmi tevékenységet reprezentáló kutatók, oktatók 
és gyakorlati szakemberek összefogását megteremtő Magyar 
Korróziós Szövetség (HUNKOR) vezetőségének a munkájá
ban. Hencsei professzor ma a korrózió tudományának és a 
korrózió elleni védelem gyakorlatának és oktatásának az 
egyik kimagasló és vezető hazai képviselője. Eredményeinek, 
aktivitásának, sikeres és önzetlen munkásságának méltó elis
merése ez a kitüntetés.

Wartha Vince-emlékérem -  kiemelkedő 
műszaki alkotásért

Sólymos László

A ZOLTEK Rt. fejlesztési igazgatója (oki. vegyészmérnök, 
vegyipari műveleti szakmérnök) „Oxidált és szénszál gyártá
sához alapanyag kifejlesztése” című pályázatával nyerte el az 
emlékérmet. A legfőbb vállalati cél az volt, hogy a meglévő 
poli-(akril-nitril) szálat gyártó üzemeiket átalakítsák oxidált 
és szénszál gyártásához alkalmas műszaki akrilszál (prekur- 
zor) termelésére. Ez a fejlesztői munka 1996-ban elkezdődött. 
Közben a tulajdonos döntése alapján oxidált és szénszálat 
gyártó sorok telepítése is elkezdődött Nyergesújfalun.

Az elvégzett laborkísérletek, majd üzemi kísérletek ered
ményei és tapasztalatai alapján megtervezték a polimerizáci- 
ós és a szálképzői rendszer átalakítását. Az új technológia ki
dolgozása, majd a szükséges gépek m egvásárlása és 
beépítése után elkezdődtek a nagyüzemi kísérleti gyártások, 
és egyben a legyártott prekurzol oxidációs és szenesítési pró
bái is. Később a technológia finomításával sikerült elérni, 
hogy 2002-től már a Magyarországon előállított oxidált és 
szénszál gyártása szinte teljes egészében hazai alapanyagból 
történik. A kedvező feldolgozási és minőségi tapasztalatok 
alapján döntés született arról, hogy a vállalatcsoport más üze
meiben is elkezdődik a Nyergesújfalun gyártott alapanyag 
felhasználása. Az első kísérletek 2002 végén St. Louisban si
kerrel zárultak.

Az oxidált és szénszál gyártása és felhasználása jelenleg 
csúcstechnológiának számít. Felhasználásuk egyre teljed, és 
fokozatosan átkerül a hagyományos iparágakba, alkalmazási 
területekre is. Kiemelve a szénszálat pl. egyes tulajdonságai 
alapján bizonyos területeken minden más anyaghoz képest 
előnyt élvez: elektromos vezetőképessége kiváló, húzószi
lárdsága nagyobb az acélénál, fajsúlya kisebb az alumíniumé
nál is, rendkívül hajlékony stb.

Pfeifer Ignác-emlékérem -  vegyiparban kifejtett 
kiemelkedő munkásságért

Láng Ferenc

Láng Ferenc több évtizedes kiemelkedő tevékenységet végző, 
igazi közösségi ember, megbecsült munkatársunk és tagtár
sunk.

Láng Ferenc okleveles vegyész, az EGIS Gyógyszergyár 
üzemvezetője. 1980-ban a metil-dopa (Dopegyt) gyártó üzem 
részlegvezetőjévé nevezték ki. A metil-dopa üzem termelése 
Láng Ferenc vezetése alatt 450 tonna/év m ennyiség fölé 
emelkedett. Az üzem célszerű alakításában, bővítésében, a 
megfelelő eszközállomány kialakításában, a feladatokhoz al
kalmas, képzett szakemberek biztosításában az üzemvezetés 
szerepe meghatározó volt.

Láng Ferenc nemcsak az EGIS Rt.-ben elkötelezettje a 
környezetvédelemnek, hanem a társaságnak helyt adó Bp„ X. 
kerület önkormányzatának is képviselője. E tisztségén belül a 
környezetvédelmi bizottság vezetője.
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Preisich Miklós-Díj -  kiemelkedő egyesületi 
és szakmai tevékenységért

Dr. Vecsernyés Lajos

Dr. Vecsernyés Lajos 1928-ban született Szegeden. A Szegedi 
Tudományegyetemen szerzett vegyész diplomát 1950-ben.
1950-től az Optikai Kutatóintézet Fotokémiai Osztályán foto
kémiai szenzibilizátorokkal, majd a Haditechnikai Intézetben 
infravörös spektrometriai eszközök fejlesztésével foglalko
zott. 1953-ban került a Távközlési Kutató Intézethez, ahol 
kutatómunkája több évtizeden keresztül a mikroelektronika 
területén alkalm azott különlegesen tiszta anyagok nyom 
szennyezőinek meghatározására alkalmas színképelemzési 
módszerek kidolgozására és alkalmazására irányult. Mérési 
módszereit többek között az IBM és a Dinamit Nobel cégek 
változtatás nélkül átvették és alkalmazták. Kandidátusi érte
kezését 1970-ben védte meg. Az ezt követő időszakban szá
mos nemzetközi konferencián és hazai vándorgyűlésen tartott 
előadást és a nagytisztaságú anyagok analitikájának, valamint 
az atomspektroszkópiának nemzetközileg elismert szakem
berévé vált. Jelenleg nyugdíjasként az ELTE TTK vendégok
tatója.

1958-tól tagja a Magyar Kémikusok Egyesületének. Ko
rábban a GTE, OMBKE és az MKE közös színképelemző bi
zottságában végezte társadalmi, tudományos tevékenységét, 
majd 1994-től a Spektrokémiai Társaság MKE-en belüli meg
alapításától a vezetőség tagjaként a rendezvényeinkhez kap
csolódó műszerkiállítások állandó szervezője.

Kiváló Egyesületi Munkáért

Dr. Babóczkyné Dr. Kampós Klára

1957 óta tagja a Magyar Kémikusok Egyesületének. Közre
működésével 2000-ben megszervezték a Veszprémi Egyesü
let 50 éves fennállásának jubileumi ülését és egy emlékköny
vet készítettek. Évtizedeken át szolgálta az Egyesület 
érdekeit, és az ország legnagyobb megyei szervezetének mű
ködésében elévülhetetlen érdemei vannak. 1998-ban kiemel
kedő egyesületi tevékenységét Than Károly-emlékéremmel 
jutalmazták.

Dr. Héberger Károly

1975 óta tagja a Magyar Kémikusok Egyesületének. Aktívan 
részt vesz az Analitikai Szakosztály munkájában. A Kemo- 
metriai Szakcsoport tisztújítás során újraválasztott elnöke. 
Évek óta a kemometriai konferenciák szervezője.

Dr. Janáky Tamás

1996 óta tagja a Magyar Kémikusok Egyesületének. A Szege
di Területi Csoport aktív tagja. A kromatográfiás tanfolyam 
szervezője. Nagy szakmai hozzáértéssel, mindig gondosan 
végzi szervezőmunkáját immár hosszú évek óta.

Dr. Jancsó Attila

1998 óta tagja a Magyar Kémikusok Egyesületének. A Szege
di Területi Csoport tevékeny tagja. Fiatal kollégánk egyik éves 
helyi nagyrendezvényünk, a Kémiai Előadói Napok cimű tu
dományos szimpózium szervezési munkálatait végzi.

mkl

Dr. Podányi Benjámin

1984 óta tagja a Magyar Kémikusok Egyesületének. Az Ana
litikai Szakosztály aktív tagja, az NMR Szakcsoport titkára. 
Számos színvonalas konferencia szervezője.

Rajkai Zsombor

A Magyar Kémikusok Egyesületének 1968-tól tagja. Aktívan 
vesz részt a vállalati csoport munkájában. Az előző ciklusban,
2002-ig a BorsodChem Rt. Munkahelyi Csoportjának vezető
ségi tagja volt.

Dr. Rajkó Róbert

1991 óta tagja a Magyar Kémikusok Egyesületének. Az Ana
litikai Szakosztály tagja, a Kemometriai Szakcsoport titkára. 
Számos szakmai ülés és a kemometriai konferenciák szerve
zője.

Dr. Rácz László

Az Egri Tanárképző Főiskola tanszékvezetője, 1980 óta tagja 
a Magyar Kémikusok Egyesületének. Aktív munkatársa a He
ves Megyei Területi Csoportnak, a tisztújításkor elnökké vá
lasztották. A Spektrokémiai Társaság munkájában vesz részt. 
Az Egerben tartott konferenciák szervezésében jelentős részt 
vállal.

Schumann Béla

1995 óta tagja a M agyar Kémikusok Egyesületének. Az 
Analitikai Szakosztály tagja, a Klinikai Kémiai szakcsoport 
elnöke. Számos igen magas színvonalú konferencia szerve
zője.

Szabóné Szarvas Ildikó

A  Magyar Kémikusok Egyesületének 1976 óta tagja, azóta 
aktívan tevékenykedik a TVK Rt. Üzemi Csoportjának veze
tőségében. Emellett 1995-től a Borsod-Abaúj-Zemplén Me
gyei Csoport vezetősége és 1999-től az MKE etikai bizottsá
ga munkájában is részt vesz.

Többször vett részt a Sárospataki Diákvegyész Napokon 
zsűritagként, a TVK-s és megyei rendezvények szervezésé
ben is rendszeresen részt vállal. 1996-ban „Kiváló Egyesületi 
Munkáért” oklevelet kapott.

Nívódíj konferenciaszervezésben kifejtett 
kiemelkedő munkáért

A XIX. Fotokémiai Konferencia szervezésében kifejtett mun
kájukért

Dr. Nyitrai József 
Dr. Vidóczy Tamás

a XX. Kémiatanári Konferencia szervezésében kifejtett mun
kájukért

Kovácsné Dr. Csányi Csilla 
Dr. Riedel Miklós

a 8. Kolloidkémiai Konferencia szervezésében kifejtett mun
kájukért

Dr. Filipcsei Genovéva 
Dr. Hórvölgyi Zoltán

a Biztonságtechnikai Konferenciák szervezésében sok éven át 
kifejtett munkájukért 

Perjési Zsolt 
Dr. Búzás Attiláné
Dr. Kápolna Ferenc kaptak nívódíjat.

Tisztelettel köszöntjük kitüntetett egyesületi tagjainkat! A.B.
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‘Veytftfrafi éa- Áém

SZEMÉLYI HÍREK

T ő k e  L á s z l ó  7 0  é v e s

Tőke László 70 éve, május 3-án látta meg a 
napvilágot Vönöckön.

Egy tehetségmentési vizsga eredmé
nyeképpen 1944-ben felvételt nyert a Sop
roni Evangélikus Líceumba, ahol a bombá
zások miatt ténylegesen csak 2 évvel 
később kezdhette meg tanulmányait, vi
szont tehetségére való tekintettel egy évet 
kihagyhatott.

1952-től a Műegyetemen tanul, elnyeri 
a Rákosi Mátyás-ösztöndíjat és 1957-ben 
kitüntetéses vegyészmérnöki oklevelet sze
rez.

1957 és 1975 között -  18 éven át -  a 
BME Szerves Kémia Tanszék oktatója. Fő
nöke, Beke Dénes professzor irányításával 
pszeudobázisokkal foglalkozott, eredmé
nyeiről az 1960-ban megvédett műszaki 
doktori értekezésében számolt be. Később 
Szántay Csaba mellett az Emetin, Johimbin 
és Reszerpin alkaloidok kutatásában mé
lyült el. 1965-ben megszerezte a kémiai tu
dományok kandidátusa, majd 1974-ben a 
kémiai tudományok doktora fokozatot.

Fő oktatási feladata a szerves kémiai la
borgyakorlat vezetése volt, és részt vett az 
elméleti szerves kémia esti oktatásában is. 
Néhány közös gyógyszergyári látogatásunk 
során azt éreztem, hogy egykori hallgatói, a 
ma már vezető ipari szakemberek még évti
zedek után is a szigorú, de emberséges, 
nagy tudású tanárt (akkor docenst) tisztelik 
benne.

1973-tól -  13 hónapon át -  Shamma 
professzor mellett a Penszilvániai Állami 
Egyetemen dolgozott Roeadin alkaloidok 
témakörében. Szintézismódszerét a „Crea
tivity in Organic Synthesis” című könyv
ben idézték.

1975-ben -  42 évesen -  Rusznák István 
professzor hívására a Szerves Kémiai Tech
nológia Tanszékre jön, hogy átvegye a 
Gyógyszerkémia című tárgy oktatását és 
kialakítsa a Biológiailag aktív vegyületek 
szintézise című tárgyat. Feladata volt to
vábbá a gyógyszeripari részleg kutatómun
kájának hatékonyabbá tétele is. Azóta is fo
lyamatosan fejleszti a Gyógyszerkémia 
című tárgy tematikáját és munkájának haté
konyságát jelzi, hogy több tekintetben már 
a -  közelmúltban megjelent -  Gyógyszer

kémia I/II könyve is túlhaladott. A tanszék 
korábbi kutatási témáit (pl. foszforkémia) 
megerősítette, másrészt új területeket (alka
loidkémia, N-heterociklusok, koronaéte- 
rek/makrociklusok) honosított meg. Inten
zív közreműködésével a tanszék publi
kációs tevékenységét jelentősen fellendí
tette.

Több évig volt részlegvezető, majd tan
székvezető-helyettes.

1985-ben a Szerves Kémiai Technoló
gia Tanszék vezetőjévé nevezték ki. Anya
gilag is ösztönözte az igényes és eredmé
nyes kutatásokat. Tanszéki versenyeket 
rendezett, ahol a legeredményesebbeket 
szabadalmi visszatérítésekből jutalmazta. 
Hatéves vezetése alatt a tanszék fénykorá
nak egy fontos szakaszát élte. 1990-től az 
MTA Szerves Kémiai Technológia Tanszé
ki Kutatócsoport vezetője, amit ez év július 
elsejével FaigI Ferenc professzornak ad át. 
Tőke László a közelmúltban kapta kézhez 
Professzor Emeritus-i kinevezését, ami 
2004. január 1 -jével lép életbe.

1993-tól az MTA levelező, majd 
1998-tól annak rendes tagja. Négy éven át

K o l l á r  L á s z l ó  A k a d é m i a i  D í j a s

Az MTA 2003. évi közgyűlésén egy kollé
gánk részesült elismerésben: Kollár László 
Akadémiai Díjat kapott „az átmenetifémek 
királis komplexeinek enantioszelektív 
katalizátorokként való alkalmazása terén 
elért eredményeiért, királis építőelemek új
szerű szintéziséért”.

Kollár professzor 1979-ben szerzett ve
gyészmérnöki diplomát a Veszprémi Vegy
ipari Egyetemen. Előbb három évig tudo
mányos ösztöndíjas gyakornokként 
dolgozott az MTA Petrolkémiai Tanszéki 
Kutatócsoportjánál, majd 1983-tól 1996-ig 
a Veszprémi Egyetem Szerves Kémia Tan
székének volt oktatója tanársegédi, adjunk
tusi, végül docensi beosztásban. 1996-ban 
lett tanszékvezető egyetemi docens a Janus 
Pannonius (a mai Pécsi) Tudományegye
tem Szervetlen Kémia Tanszékén, ahol 
1997 óta tanszékvezető egyetemi tanár.

az MTA Kémiai Tudományok Osztály el
nökének helyettese. 2002-től az MTA Szer
ves és Biomolekuláris Kémiai Bizottságá
nak elnöke. Az MTA Matematikai és 
Természettudományok Kuratóriumnak is 
tagja. Nemzetközi kapcsolatai az USA-ra, 
Angliára, Svájcra, Olaszországra és Fran
ciaországra terjednek ki.

Szakirodalmi tevékenységét 340 folyó
iratcikke, 67 szabadalma, melyek közül 
10-et be is vezettek és az 1 500-at meghala
dó idézettsége fémjelzi.

Kitüntetései: 1975-ben Szántay Csaba 
és Szabó Lajos professzorokkal együtt Ál
lami Díjban részesült alkaloidkémiai kuta
tásaiért. Megkapta még a Kiváló Feltaláló 
aranyérmet, a Zemplén Géza-díjat és a Jed
lik Ányos-díjat.

Töke László nem annyira a hallgatók 
között „nyüzsgő” típusú oktató, hanem in
kább olyan, aki saját továbbképzésére he
lyezi a hangsúlyt, hogy így lehessen kollé
gái hasznára. A kéziratokat 24 órán belül 
átnézi és javítja. Kreativitására jellemző, 
hogy a társszerzőségével született cikkek 
alapvetéseit a megjelenés után nemritkán 
megkérdőjelezi. Lelkesedni tud kollégái 
eredményeiért. Munkatársai megítélésénél 
mindig a szakmaiság az első szempont. Aki 
közelebbről ismeri, tudja, hogy szókimon
dó, néha kicsit érdes stílusa mögött is egy 
érző szív dobog.

Keglevich György

1998-2001 között a Természettudományi 
Kar dékánja volt.

Kutatómunkáját a ródium-katalizátoros 
aszimmetrikus ketonhidrogénezések terüle
tén kezdte, majd ezt a területet fokozatosan 
szélesítette mind a szerves kémiai reakciók, 
mind pedig az alkalmazott átmenetifém
komplex katalizátorok vonatkozásában. Zü
richi posztdoktori munkája során kezdett el 
foglalkozni az enantioszelektív hidro- 
formilezéssel, amelyhez már platinaalapú 
homogén katalizátorokat használt. Szerves 
szubsztrátumokként kezdetben vinilaromás 
vegyületeket, majd terpéneket és szteroido- 
kat alkalmazott, és ezen utóbbi vizsgálatai 
során több olyan szintézisutat dolgozott ki 
és olyan új szteránszármazékokat állított 
elő, amelyekre szabadalmi oltalmat is nyert. 
A szintézisekbe a ródium- és platinakomp
lexek által katalizált hidrogénezési és kar-
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bonilezési reakciók mellett a palládi
umkomplexek által katalizált kapcsolási re
akciókat is bevonta (Stille-kapcsolás), majd 
Stille-kapcsolás + Diels-Alder tandem szin
tézisekkel ötgyűrűs szteránszármazékok 
előállítását dolgozta ki. Új szintézisutakat 
dolgozott ki királis alkén, aldehid és dién 
„építőelemek”-re.

Katalitikus munkáját jól kiegészítik és a 
mechanizmusok értelmezését segítik egy
részt komplexkémiai szintézisei és szerke

zetvizsgálatai, valamint az ezekhez szüksé
ges új típusú királis ligandumok szintézise. 
Ezen a téren újabban úgynevezett „hetero- 
bidentát” ligandumok, valamint ferrocén- 
vázas ligandumok szintézisével foglalkozik.

Ez idáig közel száz publikációja jelent 
meg, túlnyomórészt nemzetközi folyóira
tokban, és százhuszonöt nemzetközi és 
hazai konferencia előadást tartott. Kilenc 
szabadalom részese, ebből négyet 22 or
szágban jelentettek be. Alkotó szerkesztője

és társszerzője a 2001 -ben megjelent „Szer
ves fémvegyületek kémiája” című könyv
nek. Az utóbbi tíz évben 11 kutatási pályá
zata volt sikeres, széles körű nemzetközi 
kutatási kapcsolatokat tart fenn. Kitünteté
sei között szerepel a Széchenyi Professzori 
Ösztöndíj (1997), az Oláh György-díj 
(1998), és a Fáy András-díj, Mestertanár 
( 2001).

Gratulálunk az újabb elismeréshez.
A szerkesztőség

J e d l i k  Á n y o s - d í j a s a i n k

A kimagaslóan sikeres feltalálói tevékeny
ség, illetve a kiemelkedő színvonalú és ha
tékonyságú iparjogvédelmi munkásság el
ismerésére az ipari és kereskedelmi 
miniszter által 1996-ban létrehozott Jedlik 
Anyós-díjat idén Bendzsel Miklós, a Ma
gyar Szabadalmi Hivatal (MSZH) elnöke 
március 13-án nyújtotta át az alábbi vegyé
szeknek: Dr. Greiner István vegyészmér
nök kandidátusnak, a Richter Gedeon Rt. 
kutatási igazgatóhelyettesének, a Magyar 
Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület 
alelnökének két évtizedes ipari és egyete
mi kutatói, feltalálói, vezetői és szabadal
mi jogvédelmi teljesítményéért, Postei- 
nerné Toldi Márta vegyészmérnöknek, az

MSZH műszaki elnökhelyettesének, a sza
badalmi hatósági tevékenységet megújító 
vezetői szerepvállalásáért, a magyar szaba
dalmi rendszer európai integrációjában, 
valamint a hazai gyógyszeripari és nö
vényfajta-oltalmi rendszer megújításában 
játszott meghatározó szerepéért; Dr. Reiter 
József vegyész, gyógyszer-szakmérnök
nek, a kémiatudomány doktorának, egyete
mi tanárnak, az EGIS Gyógyszerészeti Rt. 
nyugalmazott kutatási osztályvezetőjének, 
a számos hatásos gyógyszerjelölt moleku
la szintézise során új heterociklusos gyűrű
rendszerek előállításáért, illetve 60 meg
adott magyar szabadalomban testet öltött 
feltalálói tevékenységéért; ifj. Szentpéteri

Ádám vegyészmérnöknek, szabadalmi 
ügyvivőnek, az S.B.G. and K. Szabadalmi 
Ügyvivői Iroda vezetőjének, a Magyar 
Szabadalmi Ügyvivői Kamara elnökének 
kutatómunkája tapasztalataira épített, há
rom évtizedes szabadalmi ügyvivői tevé
kenységéért és a kamarai szervezet kiépíté
sében folytatott példaszerű munkásságáért, 
valamint Dr. Zrínyi Miklós vegyésznek, a 
kémiai tudomány doktorának, a Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
fizikai kémia tanszékvezető egyetemi 
tanárának a polimerek, polimergélek tudo
mányterületek átfogó tulajdonságainak 
tanulmányozásában elért, számos szabada
lomban is testet öltött feltalálói tevékeny
ségéért.

A Technika 2003. március-áprilisi szá
ma alapján.

A
A Magyar Kémikusok Lapját támogató vállalatok és intézmények
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SZERKESZTI: KEGLEVICH GYÖRGY ÉS 
KÖRTVÉLYESSY GYULA

Poláris fémorganikus vegyületek regio- és sztereoszelektív reakciói

FAIGL FERENC* 
TH URN ER ANGELIKA**

A poláris fémorganikus vegyületek reakci
óinak kutatását 1993-ban kezdtük meg a 
BME Szerves Kémiai Technológia Tanszé
kén. A témaindítás közvetlen előzménye
ként jelen cikk első szerzője több mint két 
évet töltött posztdoktori ösztöndíjasként 
Manfred Schlosser professzor (Institute de 
Chimie Organique, Universite de Lausan
ne) laboratóriumában. A svájci kutatócso
portban szerzett tapasztalatok ösztönöztek 
arra, hogy az alkálifémek és alkáliföldfé- 
mek szerves vegyületeinek tulajdonságait, 
reakcióit és ezek szintetikus alkalmazási le
hetőségeit célzó kutatásokat a műegyetemi 
tanszéken is meghonosítsuk.

A poláris fémorganikus vegyületeket 
egyre szélesebb körben alkalmazzák 
gyógyszer- és növényvédőszer-hatóanyag- 
ok szintézisében, és így évről évre nő az 
ipari méretben megvalósított fémorganikus 
reakciók száma. Ugyanakkor számos elvi 
és gyakorlati kérdés még megválaszolatlan 
maradt. A kinetikus és termodinamikai 
aciditás szelektivitást befolyásoló hatása, 
az irányító csoportok szerepe vagy az oldó
szer és az aktiváló ligandumok szerkezeté
nek a reakciók kimenetelére gyakorolt ha
tása, királis ligandumok és/vagy királis 
fémorganikus reagensek enantioszelektív 
reakcióinak kutatása stb. jelentenek ko
moly és izgalmas kihívást.

A kutatások hazai megindításához elen
gedhetetlen volt a száraz, inert atmoszférá
ban történő munka eszköztárának biztosítá
sa. A preparatív munkában a Schlenk- 
technikát (folyamatos inert-gáz átöblítéssel 
rendelkező edények) alkalmazzuk. Az eh
hez szükséges csaprendszerek és üvegesz
közök jelentős részét saját tervek alapján a

* BME Szerves Kémiai Technológia Tanszék, Buda
pest

** MTA Szerves Kémiai Technológia Tanszéki Kutató- 
csoport, Budapest

Kari Üvegtechnika Műhely készítette. A té
ma műveléséhez jelentős segítség az aján
dékként kapott és 1995 óta a tanszéken üze
melő 250 MHz-es NMR-készülék.

Legfontosabb eredményeink az alábbi 
területekre sorolhatók be.

Szelektív benzil-helyzetű metallálás 
alkalmazása gyógyszerhatóanyag

ok szintézisében

Megfigyeltük, hogy a toluol és az etilben
zol LIC-KOR szuperbázissal (butil-lítium 
és kálium-íerc.-butilát keveréke) szelektív 
módon, kizárólag benzil-helyzetben metal- 
lálható. A modellreakciókban szerzett ta
pasztalatokat sikerrel alkalmaztuk a közis
mert gyulladásgátló hatóanyag, az 
Ibuprofen (1. ábra), valamint az emlőrák 
gyógyszeres kezelésében fontos Tamoxifen

és analógjainak (2. ábra) új szintéziseiben. 
Az Ibuprofen (1) új szintézisének előnye, 
hogy a hatlépéses folyamat egy edényben, a 
közbenső termékek kinyerése nélkül meg
valósítható [1]. A Tamoxifen (2) előállítá
sának kulcslépése a propilbenzol szelektív 
benzil-helyzetű metallálása mellett a ß-e- 
liminációra hajlamos fémorganikus inter
medier stabilizálása volt, amit megfelelő 
amin hozzátéttel sikerült megoldanunk [2].

Helyettesített 1-fenilpirrol szárma
zékok szelektív mono- és dimetal- 

lálási reakciói

Az aromás és a heteroaromás gyűrűn is kü
lönböző helyettesítőket tartalmazó 1-fe- 
nilpirrol-származékok között számos bioló
giailag aktív vegyület található, például 
citosztatikus Mytomycin analógok [3], az

\  \  x :o o h

s 1) LIC-KOR , 3) LIC-KOR r1 ^ 1  5) LIC-KOR fi N
J 2) Mel lU  4) íPrBr [I J  6) c o 2

7) H+/H20

1. ábra. Az Ibuprofen szintézise

1) LIC-KOR

2. ábra. A Tamoxifen és származékainak szintézise
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R

R: OMe, F, Cl, Br, CF3
Bázis: fémorganikus reagens vagy alkáli-amid 
EX/E: D20/D, C02/COOH, Ph2CO/Ph2C(OH)

3. ábra. 1-Fenilpirrol-származékok szintézise regioszelektív mono- és dimetallálással

F3C.
N

4. ábra. Az l-[6-karboxi-2-(trifluormetil)-fenil]pirrol-2-karbonsav szintézise

atropizomériát is mutató Neopyrrolomycin 
antibiotikum [4], vagy a pirrolobenzox- 
azepin gyűrűrendszert tartalmazó, központi 
idegrendszerre ható vegyületcsoport [5]. 
Az ilyen típusú vegyületek hagyományos 
reakciókkal történő felépítése legtöbbször 
kis hatékonyságú a heteroaromás gyűrű fo
kozott savérzékenysége miatt. Kutatásaink 
során új regioszelektív mono- és dimetal- 
lálási módszereket dolgoztunk ki a fenil- 
gyűrűn különböző helyettesítőket tartalma
zó 1-fenilpirrolok (3) többszörösen 
helyettesített származékainak előállítása 
céljából (3. ábra). Felismertük a két- és há
romfogú ligandumok eltérő irányító hatását. 
Az oldószer, a hőmérséklet és a komplexán-

sok megfelelő megválasztásával sok eset
ben tetszőlegesen irányítható a helyettesítők 
beépítése a pirrolgyűrű a-helyzetébe vagy a 
fenilgyűrű helyettesítője melletti orfo-hely- 
zetbe [6-9]. Külön figyelmet érdemel az 
l-[2-(trifluormetil)-fenil]pirrol (4) dimetal- 
lálása (4. ábra), így ugyanis a két helyette
sítő csoport egy lépésben, szelektíven a pir
rolgyűrű a-helyzetébe és a fenilgyűrű pírról 
melletti or/o-helyzetébe építhető be (túl
kompenzáljuk a trifluormetil-csoport erős 
orto-irányító hatását) [10]. Az így előállított 
dikarbonsav-származék (5) a helyettesítők 
rotációt gátló hatása miatt stabil atropi- 
zomerek keveréke. Az enantiomereket szét
választottuk és az optikailag aktív dikarbon-

savakat sikerrel alkalmaztuk királis megkü
lönböztető reagensként különböző optikai
lag aktív aminok enantiomer-tisztaságának 
meghatározásában [11].

Oxiranil-éterek kinetikus 
reszolválása királis 

lítium-amidokkal

Olasz kutatókkal közösen vizsgáltuk oxi
ranil-éterek (6) kinetikus reszolválási lehe
tőségeit (5. ábra). Ehhez számos optikailag 
aktív pirrolidin-származékot állítottunk elő 
és ezekből lítium-, illetve kálium-amid típu
sú fémorganikus reagenseket készítettünk. 
Ezekkel a bázisokkal a cisz- és transz-oxi
ranil-éterek sztereoszelektíven izomerizál- 
hatók, a kapott termékek (7) enantiomer 
tisztasága az alkalmazott bázis és az oldó
szer minőségétől függően változik [12].

Új sztereoszelektív átrendeződési 
reakciók

A benziloximetil-csoportot tartalmazó cisz- 
és franvz-oxirán-származékok (8) erős bá
zisok jelenlétében -75 °C-on a megfelelő 
anú'-oxetánokká (9) alakíthatók (6. ábra)
[13]. Megállapítottuk, hogy ha a reakciót 
nagy bázisfelesleg jelenlétében 0 °C körüli 
hőmérsékleten valósítjuk meg, akkor nem 
9, hanem d.sz-but-2-én-1,4-diol-származék
(10) keletkezik [13]. Ugyanez a termék ak
kor is, ha az alacsony hőmérsékleten előál
lított oxetánból indulunk ki. Az új átrende
ződési reakciók enantioszelektivitásának 
bizonyítására optikailag aktív, dialkil- 
amino-csoportot tartalmazó oxiránokat is 
előállítottunk, és ezekből kiindulva is meg
valósítottuk az átrendeződési reakciókat. 
Minden esetben az enantiomerfelesleg 
megmaradását és kizárólag anti-oxetánok, 
illetve cz.sz-diolok képződését tapasztaltuk
[11] . Az új átrendeződési reakciók felhasz
nálhatók királis, biológiailag aktív poliolok 
előállításához.

A kutatómunkában folyamatos nemzet
közi együttműködést alakítottunk ki Man- 
fred Scholsser (Universite de Lausanne) és 
Alessandro Mordini (CNR-Firenze) pro
fesszorokkal. Ez utóbbi kapcsolat mobilitá
si költségeit a Töke László akadémikus ál
tal vezetett MTA Tanszéki Kutatócsoport és 
a CNR Firenzében lévő kutatóközpontja 
közötti kétoldalú egyezmény biztosítja. 
A nemzetközi kutatási kapcsolatok bővíté
se érdekében 2000 nyarán a Budapesti Mű
szaki és Gazdaságtudományi Egyetemen a 
témakörben miniszimpóziumot szervez
tünk francia és svájci előadók részvételé
vel.

A fentiekben ismertetett témakörökben 
ez idáig 29 tudományos közlemény jelent

O királis bázis r. . n  n

OH
6 7

5. ábra. Oxiranil-éterek kinetikus reszolválása és az alkalmazott királis bázisok
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meg és társzerzőként 
működtünk közre az 
első magyar nyelvű 
fémorganikus kémiai 
tankönyv megírásá
ban [14]. Alapkutatá
si eredményeinket 
gyógyszeripari indít
tatású kutató-fejlesz
tő munkáinkban is 
hasznosítjuk: ipari 
méretben megvalósí
tott eljárásban is al
kalmazást nyert az 
általunk kidolgozott 
fémorganikus tech
nológia.

A kutatásokat kezdettől fogva hallgatók 
és doktoránsok bevonásával végezzük, ez 
idáig hét diplomamunka és két sikeresen 
megvédett Ph.D. értekezés, valamint 
OTDK dobogós hellyel is díjazott diákköri 
dolgozat készült a csoportban.

Az eredmények elérésében kimagasló 
szerepe volt az irodalomjegyzékben társ
szerzőként is felsorolt tanszéki és más inté
zetekben, iparban dolgozó kollégáinknak. 
A kutatásokat az OTKA támogatásával vé
gezzük (aktuális témaszám: T-030803).
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Faigl Ferenc -  Thurner Angelika: Poláris 
fémorganikus vegyületek régió- és 
sztereoszelektív reakciói
A közlemény ismerteti a BME Szerves Ké
miai Technológia Tanszékén folyó fenti té
májú kutatások legfontosabb eredményeit. 

[Magy. Kém. Lapja, 58,285 (2003)]
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ganic Compounds
The article reviews main achievements of 
the research done in the Department of 
Organic Chemical Technology of Budapest 
University of Technology and Economics.
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Tőke László egyetemi tanár, az MTA rendes 
tagja 70. születésnapja alkalmából 2003. 
május 8-án Budapesti Műszaki és Gazdaság- 
tudomány Egyetemen ünnepi ülést rendez
tek, amelynek programja a következő volt:

Az ünnepelt köszöntése (Görög Sándor, 
az MTA rendes tagja, MTA Kémiai Tudomá
nyok Osztály elnök, és Keglevich György 
egyetemi tanár, tanszékvezető, BME Szer
ves Kémiai Technológia Tanszék).

Egy barát köszöntése (Szántay Csaba, az 
MTA rendes tagja, BME Szerves Kémia Tan
szék). Szántay akadémikus többek között 
visszaemlékezett a Beke Dénes irányításával 
végzett pszeudobázisokra irányuló kutatá
sokra, amelyekből aztán -  a heterociklusos 
gyűrűzárások révén -  kinőtt az Emetin amő- 
bás vérhas ellenes szer kifejlesztése.

Dr. Tőke László és az alkaloidok 
(Blaskó Gábor, az MTA levelező tagja, 
EGIS Kutatási igazgató) Blaskó akadémi
kus a férfi szexuális aktivitást fokozó 
Johimbin és a vérnyomáscsökkentő Re- 
szerpin alkaloidok közös kifejlesztéséről 
számolt be.

Reactive intermediates in organophos- 
phorus chemistry (Harry R. Hudson, Pro- 
fessor Emeritus, University of North Lon
don) Professzor Hudson a Tőke-csoporttal 
a Perkow-Arbuzov-reakció témakörében 
közösen elért eredményekről, vagyis új fosz- 
fonátok szintéziséről és a felállított új me
chanizmusképről adott részletekbe menő 
ismertetést.

Csodálatos kémia: a 15-oxocsoport re
dukciója prosztanoidok szintézise során

(Hermecz István egyetemi magántanár, 
igazgató, Chinoin Sanofi-Synthelabo, 
Preklinikai Fejlesztési Osztály) Hermecz 
István a Chinoinban két évtizede végzett 
igen intenzív prosztaglandinfejlesztésekről 
adott tájékoztatást. Ma, az akkor kifejlesz
tett módszerekkel gyártják az állatgyó
gyászatban használatos PGF2a-t.

A koronaéterektől a kalixarénekig 
{Bittér István, egy. tanár, BME Szerves Ké
miai Technológia Tanszék.) Bittér profesz- 
szor a tanszéki szupramolekuláris kutatá
sokról adott számot. Az elmúlt közel három 
évtizedben az ionszelektív elektródokban 
használható koronaéterektől indulva a 
királis megkülönböztetésre képes cukorala
pú származékokon, pl. lariátétereken át az 
optikai szenzorként alkalmazható kalix- 
arpénekig jutottak.

Keglevich György
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Az alapításának 40. évfordulóját ünneplő 
múzeum 11 éve alapítványi formában mű
ködik. Fenntartását segítik a vegyipar és 
gyógyszeripar vállalatai. E lap olvasóit 
rendszeresen tájékoztatjuk rendezvényeink
ről, kiállításainkról, amelyek szép számmal 
voltak az elmúlt évben is. Minden év elején 
a hivatalos beszámolók mellett számadást is 
készítünk. Ennek alapján készült az alábbi 
rövid összefoglaló is. Eseménynaptárunkat 
nem részletezzük, de kiemelünk néhányat 
jelentősebb rendezvényeinkből, teljesített 
feladatainkból.

-  Februárban megkezdtük a Veszprémi 
Egyetemen a „Technikatörténet” 
tárgy előadásait. A Mérnöki Kar Mű
szaki Menedzser Szak indulása, 1993 
óta minden évben megtartjuk ezeket 
az órákat. Célunk, hogy a fiatalokkal 
megismertessük a múlt kiemelkedő 
műszaki alkotóit és alkotásaikat.

-  Március, április hónapban a Magyar 
Alumínium Termelő és Kereskedelmi 
Rt. (MAL Rt.) munkatársainak to
vábbképzéséhez biztosítottunk előa
dótermeket.

-  Április 17-én részt vettünk az újonnan 
helyreállított, XIV. század végi palo
tarész átadás-átvételi eljárásán. Mú
zeumunk a várépület üzemeltetője
ként működik, emellett sokat tesz -  
elsősorban szervezői feladatok válla
lásával -  a nemzeti örökség részét ké
pező várpalotai vár rekonstrukciója 
érdekében.

-  Június 7-én kiállítást rendeztünk Vá
mos Endre (1921-1987), a kőolaj-fel
dolgozás, kenőolajgyártás, korrózió- 
védelmi eljárások kutatója emlékére. 
Az emlékkiállítással egy időben tar
tottuk meg a múzeumi összekötők 18. 
országos értekezletét.

-  Június 17. -  július 2. között második 
alkalommal rendeztük meg „Alkimis

ta tábor” néven országosan meghirde
tett nyári táborunkat. A programot a 
szakmai foglalkozásokon, előadáso
kon, kísérleteken, régészeti ismertető
kön túl kirándulásokkal és sporttal, 
vetélkedőkkel igyekeztünk változa
tossá tenni. A tábor fő célja változat
lanul: a kémia népszerűsítése.

-  Augusztusban kiállítási anyagot állí
tottunk össze az erdélyi Gyergyóal- 
falu részére, ahol László Antal pro
fesszor tiszteletére szeptemberben 
emlékkiállítást nyitottak meg. László 
Antal, a vegyészmérnöki tudomány 
nemzetközileg elismert művelője és 
rendszerezője ebben a faluban szüle
tett. Ugyanebben a hónapban részt 
vettünk az Egerben rendezett XX. Or
szágos Kémiatanári Konferencián, 
ahol múzeumunkat poszteren mutat
tuk be.

-  Szeptemberben közreműködtünk több 
neves kémikus életéről készített film
ben (Irinyi J., Preysz M., Müller E).

-  Október végén adtuk ki tízéves meg
szakítás után a Magyar Vegyészeti 
Múzeum Kiadványai sorozat 25. kö
tetét „A környezetvédelem történeti 
adatai...” címmel.

-Novem ber 19-én előadást tartottunk 
az „Újabb eredmények a tudomány-, 
a technika- és az orvostörténet köré
ből” ankéton.

-  November 29-én „40 éves a Magyar 
Vegyészeti Múzeum 1963-2003” 
címmel színes leporellót jelentettünk 
meg a jubileumi év tiszteletére. 
A megjelentetés költségeihez pályá
zaton elnyert összeget is felhasznál
tunk.

A kiemelt munkák mellett elláttuk napi 
teendőinket, a gyűjteménygyarapítást, kar
bantartást, leltározást, tárlatvezetéseket, 
szakmai konferenciákon vettünk részt, elő-
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(Budapest, 2003. április 23-26.)

Rekordszámú (276) kiállítóval immáron 
hatodik alkalommal rendezett a fenti cím
mel kiállítást a Hungexpo a Budapesti Vá
sárközpont B és D pavilonjában. A rendez
vény rangját és jelentőségét a kiállítók 
dinamikusan növekvő száma (1995-ben 
175) és a külföldi kiállítók nagyarányú 
(41%) részvétele bizonyítja. Akiállítás

adatait az 1. táblázat mutatja be részletei
ben, amely feltünteti a kiállításon részt vett 
országokat is.

A kiállításon az alapanyagoktól a gé
peken, műszereken, technológiákon át a 
féltermékekig terjedő széles kínálat jelent 
meg a kiállítóhelyeken. A rendezvény két 
alappillére a vegyipar és a műanyagipar,
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adásokat tartottunk. Április, május folya
mán sok csoportos diáklátogatót fogad
tunk. A csoportok száma oktatási prog
ramunk megvalósításával gyarapszik. 
A program részét alkotják a kihelyezett ké
miaórák szaktanári előadással, kísérletek
kel. Biztosítani igyekeztünk a múzeum mű
ködésének anyagi feltételeit. Kutatási 
munkánk kibővítéséhez három ösztöndíjat 
írtunk ki.

Gyűjteményeink teljes 2002. évi gyara
podását itt nem részletezhetjük, de néhány 
fontosabb tételt ki kell emelnünk. Két jelen
tős tételszámú hagyatékkal gyarapodott a 
tárgyi gyűjteményünk. Az egyik Polinszky 
Károlyi, a Veszprémi Egyetem alapítójáé, a 
másik Dombó Lajosé, aki a Finomvegyszer 
Szövetkezet főtechnológusa volt. Tovább 
folytattuk az előző évben, a Nitrogénmű
vek Rt.-tői kapott közel 3 000 könyv, illet
ve a Dombó-hagyaték jelentős könyvanya
gának feldolgozását.

Tárgyi gyűjteményünk jelenleg 8 740 
darabból áll, általános ipartörténeti doku
mentációs gyűjteményünkben 42 917 do
kumentumot őrzünk, könyveink száma 
17 948.

Rövid felsorolásunkkal azt akartuk ér
zékeltetni, hogy a jubiláló múzeum a kitű
zött céloknak megfelelően működik, szak
mai, tudományos és oktatási szférákkal a 
meglévő kapcsolatokat ápolja, új lehetősé
geket próbál keresni. Továbbra is kérjük a 
vegyészeket, tanárokat, a támogató vállala
tok munkatársait, minden a kémia iránt 
érdeklődő múzeumbarátot, hogy látogassa
nak el hozzánk, ismerjék meg múzeumun
kat. Nem csak kiállításainkkal, tárlatvezeté
sekkel állunk a látogatóink rendelkezésére. 
A felnőtteknek, az egyetemek és főiskolák 
hallgatóinak szakkönyvtárunk is rendelke
zésre áll kutatómunka végzésére. Az ifjabb 
generációknak a kihelyezett kémiaórákkal 
és nyári alkimista táborunkkal tudunk tar
talmas időtöltést kínálni.

Vargáné Nyári Katalin

de kiemelt hangsúllyal jelent meg a gumi
ipar, a korrózióvédelem és a környezetvé
delem témaköre is. Ez évben kiugró növe
kedés volt tapasztalható a műanyagipari 
gépek területén. Csak ebben a témában 82 
cég mutatta be termékeit, az általuk elfog
lalt kiállítási terület a CHEMEXPO har
madát alkotja. A kiállítás témacsoporton
kénti megoszlását a 2. táblázat mutatja be.

A rendezvény sikerét a kiállítói és láto
gatói szám folyamatos növekedése mellett
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1. táblázat
A CHEMEXPO-2003 fontosabb adatai

Kiállítók száma*
Kiállítási terület 

(m2)
Magyar 162 3658
Külföldi 114 678
Összesen 276 4336

* Jelentősebb kiállító országok: Amerikai Egyesült Államok, Ausztria, 
Belgium, Csehország, Dánia, Franciaország, Hollandia, Japán, 
Jugoszlávia, Kína, Lengyelország, Németország, Olaszország, 
Románia, Svájc, Svédország, Taivan

2. táblázat
A CHEMEXPO-2003 témacsoportonként, %

Kiállítási
terület

Kiállítók
száma

Vegyipari gépek 15 17
Műanyagipari alapanyagok, 
féltermékek

13 11

Korrózióvédelem 10 10
Gumiipar 6 6
Környezetvédelem és biztonságtechnika 4 5
Vegyipari alapanyagok, féltermékek 17 18
Műanyagipari gépek, berendezések 32 3
Engineering, K+F irodalom, 
információ, kutatás

3 3

a kiállító és látogatói felmérések eredmé
nyei évről évre bizonyítják.

A szakkiállítás előkészítésében a Hung- 
expo Rt. szakmai partnerei a Magyar Vegy
ipari Szövetség, a Magyar Műanyagipari 
Szövetség, a Magyar Gumiipari Szövetség 
és a Környezetvédelmi Szolgáltatók és 
Gyártók Szövetsége voltak. A kiállításhoz 
szakmai fórum kapcsolódott -  a Magyar 
Műanyagipari Szövetség szervezésében -  
amelynek témája: a műanyagok alkalmazá
si lehetőségei az autóiparban.

A színvonalas rendezvény lényegében 
sok vitával kísért szakmai fórum volt az au
tóipar képviselői, első vonalbeli beszállítói 
és a műanyag alkatrészek gyártói között.

A kiállítás jelentősége kettős. Egyrészt 
fórumot teremtett a magyar vegyipar egy 
fontos szektora, gyártói és felhasználói kö
zött, így minden bizonnyal jelentős piaci 
eseményeknek is színtere volt. Másrészt 
közel hozta egyre népszerűtlenebb szak
mánkat a nagyközönséghez, hozzájárult ké
miai informáltsága növeléséhez, ami első 
lépés a népszerűség felé visszavezető úton.

Remélem, a rendezők nem veszik rossz
néven, ha némi kritikával is előhozakodók. 
Az egyre fejlődő kivitelű kiállítás sajnos a 
teljes vegyiparnak csak egy jelentőségében 
kétségtelenül kiemelkedő szektorát fedte 
le, és így alkalmat adott a nagyközönség 
félretájékoztatására. Vajon nem volna-e

jobb megoldás, ha a kiállítás „visszaatomi
zálódna” oda, amiből néhány éve szinteti
zálták: Hungaroplaszt, Hungarorubber, 
Hungarokorr. A másik kritikai megjegyzé
sünk az innováció, a kémiai kutatás nem ki
elégítő (de az eddigiekhez viszonyítva fej
lődést mutató) megjelenése. Tudományos 
egyesületek, kutatóintézetek, egyetemi in
tézetek felvonultatása nemcsak színesebbé 
tette volna a palettát, hanem lehetőséget ad
ott volna a kémia és a vegyipar, vagy a 
vegyipari gyártmányok és felhasználói kö
zötti kapcsolat szélesebb körű bemutatásá
ra. Sz. G.

A magyar kémikusok lapjának médiaajánlata 2003. évre
A Magyar Kémikusok Lapja (MKL) a Magyar Kémikusok Egyesületének (MKE) 1945-ben alapított, egyetlen magyar 

nyelvű gyakorlati kémiával foglalkozó mérnöki szintű folyóirata, az MKE hivatalos lapja.
Szerkesztésének legfontosabb célkitűzése a mérnöki szintű ismeretterjesztés és tapasztalatcsere 

a kémiai technológia valamennyi területén, a vegyipari és egyesületi hírek közlése.
Az MKL-ban megjelenő hirdetések és fizetett közlemények 2003-ben havonta a MKE tagjaihoz és az előfizetőkhöz jutnak el. 
Olvasóink között találhatók az ország valamennyi vegyipari gyárának, illetve kémiával és kémiai technológiával foglalkozó 

intézeteinek és intézményeinek döntéshozói és véleményformálói.
A MKL színes és fekete-fehér hirdetéseket egyaránt megjelentet. Kérjük, hogy a hirdetéseket az alábbi minőségi követelmények

szerint küldjék meg szerkesztőségünknek.

A hirdethető felület mérete egész oldalnál 245x170 mm, fekvő oldalnál 120x170 mm, álló fél oldalnál 245x80 mm.

Lapunk tárgyhó 5-ig jelenik meg. Megrendelésüket, ill. hirdetésüket és fizetett közleményük anyagait a tervezett megjelenés előtt 
két héttel kérjük szerkesztőségünk címére megküldeni (Magyar Kémikusok Lapja Szerkesztősége, 1027 Budapest, Fő u. 68.).

Hirdetési alapdíjaink 2003-ben a következők (ezer Ft-ban ÁFA nélkül):

Egész oldal 88 160 +20% +30%
Féloldal 50 100 +20% +30%
Negyedoldal 32 73 +20% +30%

Többszöri megjelenéskor kedvezményt biztosítunk.
A  fizetett közlemények (PR cikk) megjelentetésének díja megyegyezik a fekete-fehér hirdetés alapdíjával.
Megegyezés szerinti méretű szórólapot és prospektust is elhelyezhetünk a Magyar Kémikusok Lapjában.

A PR cikk kéziratának leadási formája megegyezik az egyéb cikkekével (1. az MKL útmutatóját).
Várjuk jelentkezésüket, kérdéseikkel forduljanak szerkesztőségünkhöz! További felvilágosítással készséggel állunk rendelkezésre. 

(Süli Erika, 1027 Budapest, Fő u. 68., Tel.: 201-6883. e-mail: mkl.mke@mtesz.hul.
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AstraZeneca Kft.

16,5 milliárd forgalom mellett 1,2 milliárd 
forint eredménnyel zárt a törökbálinti köz
pontú cég. A 180 fő feladata a régióban a 
klinikai kutatás szervezése: több új 
AstraZeneca termék hazai és régiós kipró
bálását szervezik a törökbálinti új kutató- 
központból.

Egis Rt.

Dinamikusan nőtt az év első részében a cég 
exportja, de az árfolyamveszteségek miatt 
az első féléves (októbertől márciusig, az 
Egis üzleti fél év szerint) üzleti tevékeny
ség eredménye kisebb, mint az előző év' 
azonos időszakában. Az Egis piaci részese
dése 0,2 százalékponttal csökkent.

A deramciclane fejlesztésére tettek ja
vaslatot a kutatók az eddigi eredmények is
meretében az Egis vezetésének. Áprilisban 
szakértői megbeszélést folytattak az Orion 
finn gyógyszergyárral. A két cég június 
30-ig dönt a fejlesztésről.

Orbán Istvánt, az Egis vezérigazgatóját 
a magyar gyógyszerészet érdekében kifej
tett többéves eredményes munkája elisme
réséül a Magyar Gyógyszerészeti Társaság 
Elnöksége a társaság tiszteletbeli tagjává 
választotta.

Phylaxia Rt.

Tavaly már pozitív üzemi eredménnyel, 
40,9 millió forint, zárt a cég a 2001-es 158 
milliós mínusszal szemben. De mivel a 
pénzügyi tevékenységben 86 millió volt a 
veszteség, az eredő 45 millióval negatív.

Richter Gedeon Rt.

Bár az első negyedéves adatok szerint hazai 
piaci részaránya kissé csökkent, a 8,9%-kal 
még mindig vezeti a gyógyszerértékesítést 
Magyarországon a Richter. A második 
helyre jött fel, az Egis-t megelőzve a 
Novartis.

A Richter 5,5%-át adja az orosz gyógy
szerimportnak és 2%-át a lengyel gyógy
szerpiacnak.

Magyar Olaj- és Gázipari Rt.

2002-től egyesítették a bitumen és a vegy
ipari alapanyag-tevékenységet. A vegyipari 
termékek értékesítését végző MOLCHEM 
munkatársakat átvették a Mólba, és meg
változott az árképzés filozófiája is: az adott 
termék értékesítési ára és a kőolaj világpia
ci ára közötti rést maximalizálják. Ugyan
csak harmonizálták a Slovnaft szlovák le
ányvállalat -  a Mólnál szélesebb -
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vegyipari termékpalettáját is mind a terme
lés, mind az értékesítés területén.

Shell Hungary Rt.

129 milliárd forint forgalmat és 3,9 milliárd 
nyereséget ért el a kőolajtermék forgalma
zó 2002-ben. A Versenyhivatal jóváhagyá
sa után 70 Totál kút kerül a tulajdonukba, és 
idén további 5 új kutat építenek.

Tiszai Vegyi Kombinát Rt.

Áprilisban indult meg az épülő Olefin-2 
üzemhez szükséges vízelőkészítő mű beru
házása. Az üzem a Sinergy Energiaszolgál
tató, Beruházó és Tanácsadó Kft. tulajdona 
lesz. A Sinergy a Budapesti Elektromos 
Művek és az Észak-magyarországi Áram- 
szolgáltató 50-50%-os tulajdonában van. 
A több mint 2 milliárdos beruházási költ
ség 25%-át a Sinergy, a többit OTP-hitel fe
dezi.

A megvalósítandó technológia korszerű 
membrános ultraszűrésen, fordított ozmó
zisos (RO) elősótalanításon és kevertágyas 
ioncserélős utófinomításon alapul. A fel
dolgozandó alapanyag, nagyobb részben a 
Tiszából vételezett nyersvízből, kisebb 
részben a TVK Rt. területéről összegyűj
tött, és az összekeverés előtt megtisztított 
kondenzvizekből áll.

Karsai Holding

Több mint 400 M Ft értékben új fröccsöntő 
és műanyag alkatrészt összeszerelő üzemet 
építenek Körmenden.

Pannonplast Rt.

61%-a jelent meg a részvényeseknek az áp
rilis végi közgyűlésen. A szavazások a Brit
tan csoport és a Karsai Holding között dől
tek el, néhány százalékos különbséggel az 
első javára. így az igazgatóság beszámoló
ját 55%-kal fogadták el, visszahívták a tel
jes igazgatóságot, de újra beválasztották 
Fehér Erzsébetet és Illéssy Jánost. Tagja 
lett az igazgatóságnak Mészáros János és 
Kerék Csaba, a Britton ügyvezetői és 
Pázmándi Gyula. Fehér Erzsébet, a társa
ság vezérigazgatója bejelentette, hogy a 
lejáró munkaszerződését nem kívánja meg- 
hosszabbítatni. A Pannonplast Rt. Igazga
tósága Fehér Erzsébetet választotta meg az 
igazgatóság elnökének, 2003. július 1-jétől 
a társaság vezérigazgatója Illéssy János, 
okleveles villamosmérnök lett. 1987-92-ig 
a Pannonplastnál dolgozott, majd 1996-ig 
az USA-ban pénzügyi doktori tanulmányo
kat folytatott. 1996-tól 2001-ig újra a Pan

nonplast Rt.-nél pénzügyi vezérigazgató
helyettes, majd 2001. júniustól a BNP 
Paribas Hungária Bank Rt. ügyvezető igaz
gatója.

OTV Magyarország Víz- 
és Szennyvíz-technológiai Kft.

A Vivendi Environmental (új nevén Veolia 
Environmental) a fenti néven új céget ala
pított, mely tárgyal a Pannontej répcelaki 
sajtgyárának ipari szennyvíztisztításáról. 
A Vivendi tulajdonába tartozik az Onyx 
Magyarország Kft. és közvetve a Biokom 
Pécsi Környezetvédelmi Kft. is. A Veolia 
célja, hogy a csatlakozással nekilóduló ha
zai környezetvédelmi szolgáltatási piacon 
nagyobb részesedést szerezzen.

E-ON Energiakereskedő Kft.

A Magyar Alumínium Rt. és a Dunaferr Rt. 
után megszerezte az Alcoa Köfém Kft. 
elektromos áram beszállítói jogát is az 
E-ON Kft. a részlegesen liberalizálttá vált 
hazai piacon. Ez az Alcoának 10%-kal ol
csóbb áramszámlát jelent.

SZEVIKI Szerves Vegyipari Kutató 
Intézet Rt.

128,5 MFt-os értékesítési árbevétel mellett 
(ebből 76 M Ft export) 0,4 M Ft mérleg sze
rinti eredményt realizált a nagy múltú kuta
tóintézet. Ez igen jó eredmény az előző év 
jelentős veszteségéhez képest. Az intézet 
több nagy európai cégnek szállít aroma- és 
illatanyagokat, piridinszármazékokat és 
gyakran K+F szolgáltatást is. Nem elha
nyagolható a hazai iparnak végzett vizsgá
lati szolgáltatás sem.

Az intézetben az elmúlt évben a fő tu
lajdonos, a Munkavállalói Részvénytulaj
donosi Program Szervezet 50,1%-kal több
ségi tulajdonossá vált, mivel a több mint 
33%-ot tulajdonló egyéni tulajdonosoktól 
43 részvényt megvásárolt. 16,6%-kal tulaj
donos a Reanal Rt. is.

Magyar Vegyipari Szövetség

Aláírták a Chemleg-Chemfed-2 programot 
a MAVESZ és a CEFIC, az Európai Vegy
ipari Szövetség között. Ennek értelmében 
két évig a CEFIC segíti, több csatlakozó or
szághoz hasonlóan -  hazánkat is, az euró
pai ipari tapasztalatok átvételében. Ide tar
toznak a veszélyes anyagokra vonatkozó 
szabályozások és tapasztalatok, az új EU 
szabályozási elképzelések erről, a környe
zetvédelem, különösen a felelős gondosko
dás, a szállítás biztonsága és más kérdések. 
A tapasztalatok minél szélesebb körű terí
tésében vállalt a MAVESZ kötelezettséget 
a szerződésben.

K. Gy.
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A KSH 2003. májusi gyorsjelentése szerint 
Magyarországon az év első három hónapjá
ban a bruttó átlagkereset 15,2 százalékkal, a 
nettó 18,9 százalékkal emelkedett. A reálke
reset 13,7 százalékkal magasabb mint a tava
lyi első negyedév végén volt. Ez azért külö
nösen jelentős emelkedés, mert a 
béremelkedés a múlt év elején is számottevő 
volt. Akkor három hónap alatt a bruttó átlag- 
kereset 19,4, a nettó átlagkereset 18,7 száza
lékkal emelkedett, a reálkereset 11,8 száza
lékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest.

Az idei első negyedévben a teljes mun
kaidőben alkalmazásban állók bruttó átlag- 
keresete a versenyszférában 8,8, a költség- 
vetési szférában 27,3 százalékkal nőtt. 
A költségvetési terület magas keresetnöve

kedési üteme a tavalyi intézkedések áthúzó
dó hatásával magyarázható. Január-márci
usban a teljes munkaidőben alkalmazásban 
állók bruttó nominális átlagkeresete 
128 800 forint volt, ezen belül a fizikai fog
lalkozásúaké 87 ezer forintot, a szellemieké 
179 400 forintot tett ki.

A versenyszférában dolgozók átlagosan 
117 800 forintot, ezen belül a fizikaiak 
83 800 forintot, a szellemiek 185 100 forin
tot kerestek az év első negyedében. A költ
ségvetési szervezeteknél alkalmazásban ál
lók átlagosan 154 200 forintos havi 
fizetéssel rendelkeztek, 104 600 forintos 
bruttója volt a fizikai foglalkoztatásúaknak, 
174 200 forintja a szellemi munkakörben 
dolgozóknak.

E U  F e h é r  K ö n y v  a  v e g y i  t e r m é k e k r ő l  
-  V e g y i t e r m é k - b i z t o n s á g

2001. február közepén megjelent az EU 
hosszú ideje várt Fehér Könyvének terveze
te a vegyi termékekről (az EU terminológi
ája szerint a Fehér Könyv olyan konzultáci
ós dokumentum, amely törvénykezési 
javaslatokhoz vezethet). A belső körözésre 
bocsátott dokumentum a források szerint 
mintegy 1 350 „igen nagy nyugtalanságot 
keltő” vegyületet sorol fel, amelyeket az 
emberi egészségre ártalmasnak tart. Ezeket 
az elővigyázatosság elve alapján kockáza
tos anyagoknak fogják tartani mindaddig, 
amíg ennek az ellenkezője be nem bizonyo
sodik. A gyártók e termékek forgalmazására 
csak akkor kaphatnak jóváhagyást, ha iga
zolják alkalmazásának biztonságosságát.

A Könyv egységes szabályozási rend
szer kialakítását javasolja mind az új, mind 
a meglevő vegyi anyagokra. A háromlép
csős rendszer magába foglalja a vegyület 
regisztrációját, értékelését és engedélyezé
sét. A regisztráció előfeltételei között van a 
vegyület ökotoxikológiai és toxikológiai 
tulajdonságainak bemutatása. A termelőket 
kötelezhetik arra, hogy kivonják vegyületü- 
ket a piacról, amennyiben túllépik a követ
kező regisztrációs határidőket: 2005 -  az 
egy cég által 1 000 t/év feletti mennyiség
ben gyártott termékekre, 2008 -  az egy cég 
által 100-1 000 t/év mennyiségben gyártott 
termékekre (a 100 t/évnél nagyobb meny- 
nyiségben gyártott termékek száma 5 000 
körüli), 2012 -  az egy cég által 10-100 t/év 
mennyiségben gyártott termékekre, és 2018 
-  az egy cég által 1-10 t/év mennyiségben 
gyártott termékekre (az 1 t/évnél nagyobb 
mennyiségben gyártott termékek száma kb. 
30 000). Az értékelési fázisban a 100 t/év 
feletti mennyiségű vegyi termékek további 
vizsgálatok tárgyai lehetnek két kategóriá

ban. Az „1 .szintű” vizsgálatot a 100 t/év fe
letti mennyiségben gyártott termékekre 
2012-ig kell elvégezni, a ,,2.szintű”, szigo
rúbb vizsgálatot az 1 000 t/év feletti meny- 
nyiségben előállított anyagokra 2010-ig 
kell teljesíteni. A vizsgálatokért a felelőssé
get a gyártó vagy importáló vegyipari társa
ságok viselik (a szabályozó hatóságok he
lyett), egy-egy vegyület tesztelése az EU 
szerint 85-325 ezer EUR-ba kerülhet. En
gedélyezni kell a vélhetően karcinogén, 
mutagén, reprotoxin vegyületeket és né
hány tartós szerves szennyezőt. A mintegy 
70 000, 1 t/év alatti mennyiségben gyártott 
vegyi terméket nem kell regisztrálni és 
tesztelni, hacsak nincs gyanú egészségká
rosító hatásukra. Jelenleg, az új vegyület 
szabályozás alapján a 10 kg/év feletti 
mennyiségben eladott vegyi termékekre 
kockázatértékelést kell végezni.

A véglegesített dokumentum az EU felül
vizsgált vegyipari politikájának az alapja 
lesz. A szabályozástervezetet, amelynek főbb 
elemei Registration, Evaluation, Authorisa
tion of Chemicals (REACH), május elején 
Internetre tették konzultáció céljából. Az Eu
rópai Bizottság a nyári szünet előtt szeretné 
elfogadni a javasolt szabályozást.

A regisztráció (R) azt jelenti, hogy az 
évente 1 tonnánál nagyobb mennyiségben 
gyártott, vagy importált vegyi termékek 
gyártóinak, vagy importálóinak egy új EU- 
ügynökség által kezelt nyilvános központi 
adatbázisban kell regisztráltatniuk a vegyi 
termékeket. Ehhez öt információ szükséges: 
a vegyi termék tulajdonságai, szándékolt fel- 
használása, a valószínű expozíciós szce- 
náriók, az emberi egészséggel és a környe
zettel kapcsolatos potenciális kockázatok, 
valamint e kockázatok kezelése. A nagyobb

A legjobban fizető gazdasági ág válto
zatlanul a pénzügyi tevékenység. Itt a havi 
keresetek megközelítik a negyedmillió fo
rintot: az átlagkereset bruttó 242 100 forint. 
Ezt követte a közigazgatás, védelem, köte
lező társadalombiztosítás 166 ezer forinttal. 
A korábbi második helyezett vegyiparban 
dolgozók átlagosan 163 300 forintot, az ok
tatásban dolgozók 159 300 forintot keres
nek havonta. Legkevesebbet, átlagosan 
69 200 forintot a textil, textiláru, bőrter
mék, lábbeli gyártásában kaptak a dolgo
zók. A feldolgozóiparban 78 700 forint volt 
a fizetés. A mezőgazdaságban 80 400 fo
rint, a szálláshely-szolgáltatásban, vendég
látásban 84 400 forintot, az építőiparban 
85 700 forintot kerestek a dolgozók janu
ár-márciusban. (Forrás: KSH, 2003. május 
20.) RL

mennyiségekben (gyártónként vagy importá
lóként >100 tonna/év) gyártott, vagy impor
tált vegyi termékeket, és azokat, amelyek ag
godalomra adnak okot, értékelni kell. 
A közbenső (intermedier) termékeket is re
gisztrálni kell, kivéve azokat, amelyeket so
sem választanak el más vegyületektől (ezek a 
„non-isolated intermediere”), más intermedi
er kategóriák esetén a kívánalmakat az expo
zíció foka határozza meg; a polimerekre is 
mérsékelt regisztrációs követelményeket ad
nak meg. A folyamatorientált K+F-hez gyár
tott vegyületek ötéves regisztrációs mentes
séget kapnak, újabb ötéves meghosszabbítási 
lehetőséggel, függetlenül a volumentől (az 
EU-versenyképesség érdekében).

Az értékelés (E) kötelező lesz a nagy 
volumenű termékekre, de volumentől füg
getlenül kezdeményezhető is az állami ha
tóságok részéről. A regisztrált vállalatok ja
vaslatai alapján a hatóságok döntenek a 
tesztelési stratégiákról, meghatározva az 
információszükségletet, és minimalizálva 
az állatkísérleteket.

Az engedélyezés (A) a nagyon aggályos 
vegyületekre vonatkozik. E vegyületek 
specifikus felhasználásait a bizottságnak 
kell meghatároznia, vagy a szigorúan helyi 
felhasználás esetében a tagállamoknak az 
ipar által szolgáltatott összefüggő adatok és 
kockázatértékelés alapján. Idetartoznak a 
CMR (Carcinogenic, Mutagenic or Repro
toxic) vegyületek, PBT (Persistent, Bio-ac
cumulative and Toxic) szennyezők, és a 
vPvBs (very Persistant and very Bio-accu
mulative substances) vegyületek is. A bi
zottság bizonyos, elfogadhatatlan kockáza
tú vegyületeket ki is fog tiltani.

A rendszer a várakozások szerint haté
konyan elő fogja mozdítani a helyettesítést.

A közvetlen regisztrációs és értékelési 
költségeket 11 évre 3,6 Mrd EUR-ra becsü
lik, ami az európai vegyipar éves forgalmá
nak kevesebb, mint 0,1 %-a. RL
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Az Európai Unió magyarországi 
Innovációközvetítő Központja (IRC 
Hungary) technológiatranszferrel kap
csolatos szolgáltatásai közé tartozik a 
partnerkeresések közvetítése is. Az 
alábbiakban az IRC hálózaton ke
resztül angol nyelven beérkező part
nerkeresések közül egy válogatást 
teszünk közzé magyarul. Amennyiben 
ezek közül valamelyik (vagy több is) 
felkeltette az érdeklődésüket, kérésre 
elküldjük a részletes leírásokat 
angolul, e-mailben vagy levélben, a

cím és a referenciaszám alapján. 
Érdeklődni Füzesi A driennél lehet az 
(1) 457 5364 telefonszámon, vagy a 
fuzesi@info.omikk.bme.hu e-mail 
címen. További, illetve részletesebb 
leírásokat találnak az IRC Hungary 
honlapján a http://www.irc-hungarv.hu 
címen. Nagyon szívesen segítenek part
nert keresni oly módon is, hogy az IRC 
hálózaton keresztül Európa más orszá
gaiban közzétesszük az Önök által 
megadott technológiaajánlatot vagy 
technológiaigényt. A jelentkezéshez

szükséges űrlap megtalálható a hon
lapon, illetve kérésre elküldjük. Azok 
számára, akik elektronikus formában 
szeretnének hozzájutni részletes tech
nológiaajánlatokhoz, illetve -igények
hez, az általuk megadott témá(k)ban 
közzétett partnerkereséseket havi rend
szerességgel elküldjük. Erre a szolgál
tatásra elsősorban a honlapukon 
keresztül lehet jelentkezni, vagy a 
szeszter@info.gomikk.bme.hu e-mail 
címen.

Az alábbiakban a hazai érdek
lődésre leginkább számot tartó témákat 
közöljük.

Technológiai ajánlatok

Cím Referenciaszám Rövid tartalom

Módosított szűrőprés 
folyékony hulladék 
kezelésére

Egy kis holland vállalat olyan módszert fejlesztett ki, amely le
hetővé teszi szivattyúzható iszap vagy zagy szárítását bepárlás- 
sal egy folyamatban kis és nagy szárazanyag-tartalom eseté
ben. Az eljárást módosított szűrőprésben végzik.

Gyorsan oldódó vivőanyag 
gyógyszertermékekhez TTLGlyco2

Skót kisvállalat (szénhidrátokra szakosodott) igen jól oldódó 
keményítőszármazékot fejlesztett ki. A szabadalmi kérelmet 
benyújtották. A keményítőszármazék ideálisan alkalmazható 
gyógyszert vagy más hatóanyagot tartalmazó készítmények
ben vivőanyagként, hatóanyagmegkötő anyagként vagy disz- 
pergálószerként. A természetes szénhidrátok igen vonzó anya
gok a gyógyszerhatóanyag-szállító rendszerekben változatos 
szerkezeti formáik, biológiai lebonthatóságuk, kis toxicitásuk 
és alacsony költségük miatt.

Ipari eljárás protamin- 
szulfát extrakciójára BRE100201-0

Biomolekulák termelésére specializálódott kis francia vállalat 
ipari eljárást fejlesztett ki gyógyászati alkalmazásokhoz pro- 
tamin-szulfát extrakciójára. A vállalat azon kevés gyártó egyi
ke, amelyek képesek gyógyszerhatóanyagokat előállítani 
gyógyszerkönyvi minőségben. A vállalat olyan ipari partnert 
keres, amely érdekelt a protamin-szulfát gyártásában és továb
bi újabb alkalmazások fejlesztésében.

Új módszer penicillin és 
cefalosporin antibiotikumok 
hipertermelésére

OO/CSIC/125

Spanyol állami kutatóintézet eljárást fejlesztett ki béta-laktám 
antibiotikumok hipertermelésére a vegyület bioszintetikus re- 
akcióútjában részt vevő szabályozó gén módosításával. 
A Penicillium chrysogenum merodiploid törzsének genetikai 
módosítása a penicillinszintézist irányító szabályozó gén akti
vitását változtatta meg. A génmódosított törzsek jelentős mér
tékben túltermelték a penicillint az eredeti törzshöz képest. 
A módosított szabályozó gén a PacC33 volt. A kutatócsoport a 
biotechnológiában érdekelt gyógyszeripari vállalatokat keres, 
amelyek licencegyezményt kötnének vagy beruháznának.
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Cím Referenciaszám Rövid tartalom

Adagolórendszer biomasszát 
feldolgozó, nyomás alatti 
reaktorhoz

HLD 02-aug-02

Egy dán cég háromfokozatú, folyamatos adagoló rendszert 
fejlesztett ki, amely a biomasszát egy dugattyúval kellően 
összenyomja. Ennek a rendszernek jóval kisebb az energiafel
használása, mint a hagyományos zsilipelő rendszernek. Kisebb 
helyet foglal el, és teljesítőképessége nagyon széles határok 
között állítható be. Az egy tonna összepréselt biomasszára 
vonatkoztatott ár mintegy fele a hagyományos rendszerének.

Technológiai igények

Technológiai biotoxinok 
kimutatására élelmiszerekben

IETR2040

Egy ír kis termelővállalat specifikus analitikai és kimutatási 
technológiákat keres élelmiszertermékekben toxikus anyagok 
jelenlétének kimutatására. Az elérhető legmodernebb anali
tikai és méréstechnikákat keresik. Az ideális partner egy 
biokémiai kutatószervezet lenne, amely a kívánt technológiák 
fejlesztésével foglalkozik, ill. képes ilyenek kifejlesztésére.

Kontaktlencse-folyadék 
gyártási know-how-ja

dem0202

Északnyugat-spanyolországi cég kontaktlencse-folyadék gyár
tásához keres know-how-t. A cég különböző gyógyszeripari 
termékeket (például alkoholokat) állít elő, illetve csomagol. Kí
nálatukat most a kontaktlencse-folyadékkal szeretnék bővíteni.

G M

A vegyipari vállalatok 2002. évi főbb adatai 

Akzo Nobel Coatings Rt., Tiszaújváros CYCLO LAB Kft., Budapest

Megnevezés
2001. 2002. In d ex ,% 

2002/2001Mrd Ft

Értékesítés nettó árbevétele 0,423 0,366 87

ebből export 0,272 0,262 96

Adózás előtti eredmény 0,142 0,12 0,85

Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 56 58 104

Jegyzett tőke 0,02 0,02 100

ebből külföldi részesedés - - -

ebből állami tulajdon - - -

Beruházás 0,083 0,029 35

Tárgyi eszközök bruttó értéke 0,246 0,284 115

Tárgyi eszközök nettó értéke 0,237 0,259 109

Megnevezés
2001. 2002. Index, % 

2002/2001Mrd Ft

Értékesítés nettó árbevétele 9,3 8,9 96

ebből export 0,4 0,4 100

Adózás előtti eredmény -0,1 -0,1 100

Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 339 307 91

Jegyzett tőke 1,4 1,4 100

ebből külföldi részesedés 1,4 1,4 100

ebből állami tulajdon - - -
Beruházás 0,06 0,08 133

Tárgyi eszközök bruttó értéke 2,9 2,9 100

Tárgyi eszközök nettó értéke 1,6 1,4 88

Huntsm an Corporation H ungary Rt., Várpalota M ESSER H ungarogáz Kft., Budapest

Megnevezés
2001. 2002. Index, % 

2002/2001M Ft

Értékesítés nettó árbevétele 8 357,927 8 728,333 104

ebből export 55,909 2 602,387 219

Adózás előtti eredmény 2 311,701 2 602,387 113

Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 279 266 95

Jegyzett tőke 3 125 3 125 100

ebből külföldi részesedés 3 125 3 125 100

ebből állami tulajdon - - -

Beruházás 464,781 687,002 148

Tárgyi eszközök bruttó értéke 10 895,289 11 367,513 104

Tárgyi eszközök nettó értéke 6 954,702 6 553,757 94

Megnevezés
2001. 2002. Index,% 

2002/2001M Ft
Értékesítés nettó árbevétele 3 063 3 154 102,97

ebből export 2 905 3 062 105,4

Adózás előtti eredmény -11 721 -6 554,55

Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 235 145 61,7

Jegyzett tőke 275 275 100
ebből külföldi részesedés 275 275 100

ebből állami tulajdon - - -

Beruházás 150 246 164

Tárgyi eszközök bruttó értéke 2 840 2 765 97,36
Tárgyi eszközök nettó értéke 1 749 1 674 95,71
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Nitrokém ia Rt., Fűzfőgyártelep

Megnevezés
2001. 2002. Index, % 

2002/2001M Ft

Értékesítés nettó árbevétele 2 832,447 2 456,562 86,7

ebből export 1 059,452 972,793 91,8

Adózás előtti eredmény -440,153 -403,787 91,7

Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 381 350 91,9

Jegyzett tőke 1 306,64 1 306,64 100

ebből külföldi részesedés - - -
ebből állami tulajdon 1 306,65 1 306,64 100

Beruházás 966,833 749,169 77,5
Tárgyi eszközök bruttó értéke 5 927,947 6 353,085 107,2

Tárgyi eszközök nettó értéke 4 430,451 4 639,808 104,7

Pannonplast M űanyagipari Rt., Budapest

Megnevezés
2001. 2002. Index ,% 

2002/2001M Ft

Értékesítés nettó árbevétele 32 020 26 973 84,2
ebből export 10 066 9 126 90,7

Adózás előtti eredmény 1700 -564

Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 2448 2 072 84,6
Jegyzett tőke 421 421 100

ebből külföldi részesedés 60 54 90
ebből állami tulajdon - - -

Beruházás 4 821 1 366 28,3
Tárgyi eszközök bruttó értéke 28 114 27 386 97,4
Tárgyi eszközök nettó értéke 19 962 17 393 87,1

Transcenter M űtrágyagyár Kft., 
Perem artongyártelep

Megnevezés
2001. 2002. Index, % 

2002/2001Mrd Ft

Értékesítés nettó árbevétele 4,835 4,071 84

ebből export 1,197 1,088 91

Adózás előtti eredmény 0,146 0,099 68

Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 178 173 97

Jegyzett tőke 0,235 0,295 126
ebből külföldi részesedés - - -

ebből állami tulajdon - - -
Beruházás - 0,08 -
Tárgyi eszközök bruttó értéke 0,588 0,666 113
Tárgyi eszközök nettó értéke 0,358 0,410 115

Zoltek Rt., Nyergesújfalu

Megnevezés
2001. 2002. Index ,% 

2002/2001Mrd Ft

Értékesítés nettó árbevétele 15,17 12,84 84,6
ebből export 10,72 9,38 87,5

Adózás előtti eredmény 0,25 -0,69 -276
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 1 143 1 024 89,6
Jegyzett tőke 4,51 4,51 100

ebből külföldi részesedés 4,51 4,51 100
ebből állami tulajdon - - -

Beruházás 0,6 0,71 118,3
Tárgyi eszközök bruttó értéke 9,88 10,29 104,1
Tárgyi eszközök nettó értéke 6,99 6,89 98,6

Nitrokém ia 2000 Ipari és Vagyonkezelő Rt., 
Fűzfőgyártelep

Megnevezés
2001. 2002. In d ex ,% 

2002/2001M Ft

Értékesítés nettó árbevétele 11 522 9 726 84,4

ebből export 5 881 4 637 78,8

Adózás előtti eredmény -357 -159 44,5

Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 741 642 86,6

Jegyzett tőke 4 653 4 653 100

ebből külföldi részesedés - - -

ebből állami tulajdon - - -

Beruházás 119 155 130,3

Tárgyi eszközök bruttó értéke 6 829 6 503 95,2

Tárgyi eszközök nettó értéke 5 523 5 006 90,6

Tiszai Vegyi K om binát Rt., Tiszaűjváros

Megnevezés
2001. 2002. In d ex ,% 

2002/2001Mrd Ft

Értékesítés nettó árbevétele 144,509 129,655 89,7

ebből export 70,370 63,400 90,1

Adózás előtti eredmény 12,037 3,663 30,4

Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 2 292 2 126 92,8

Jegyzett tőke 24,666 24,666 100

ebből külföldi részesedés 8,064 6,416 79,6

ebből állami tulajdon - -
Beruházás 6,488 19,780 304,9

Tárgyi eszközök bruttó értéke 79,109 96,577 122,1

Tárgyi eszközök nettó értéke 50,059 61,428 122,7

Villam osszigetelő és M űanyaggyár Kft., Budapest

Megnevezés
2001. 2002. Index, % 

2002/2001Mrd Ft

Értékesítés nettó árbevétele 2 089 1 780 85,2

ebből export 702 612 87,4

Adózás előtti eredmény 32 30 93,8

Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 257 235 91,4

Jegyzett tőke 974 974 100
ebből külföldi részesedés - - -
ebből állami tulajdon - - -

Beruházás 118 93 78,8

Tárgyi eszközök bruttó értéke 1 280 1 348 105,3

Tárgyi eszközök nettó értéke 986 983 99,7

Florin Vegyipari és Kereskedelm i Rt., Szeged

Megnevezés
2001. 2002. Index, % 

2002/2001Mrd Ft

Értékesítés nettó árbevétele 2,82 2,79 98,9

ebből export 1,06 0,82 77,4

Adózás előtti eredmény 0,144 0,142 98,6

Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 214 214 100

Jegyzett tőke 0,424 0,424 100

ebből külföldi részesedés - - -

ebből állami tulajdon - - -

Beruházás 0,063 0,138 219,1

Tárgyi eszközök bruttó értéke 0,896 0,937 104,6

Tárgyi eszközök nettó értéke 0,639 0,617 96,6
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Kémiai és vegyipari tárgyú lapok tartalmából

Műanyag és Gumi

(40. évfolyam, 4. szám, 2003. április) 
Macskási Levente: A CHEMEXPO 

2003 Hungaroplast szakkiállítása
Marczis Balázs -  Czigány Tibor: Tü

körhegesztett polimer szerkezeti elemek kis 
és nagy sebességű mechanikai vizsgálata 

Macskási Levente -  Meszéna Zsolt: Ter- 
moplasztok molekulatömeg-eloszlásának 
előrejelzése GEX-függvényt felhasználó 
modellel

Magyar Vegyipar

(13. évfolyam, 4. szám, 2003. április) 
Közgyűlés előtt...
A Magyar Műanyagipari Szövetség 

Közgyűléséről...
Tárgyalás az EU illetékes bizottságánál 

a növényvédő szerek engedélyeztetéséről 
Az EU-csatlakozás küszöbén 
IX. Magyar Innovációs Nagydij 
Szigorodó feltételek. Nagyobb méretű 

növekedés várható...
Gratulálunk
Gazdasági mutatók a finn vegyiparban 
Hulladéksors -  a Föld napján 
Lehet, hogy Ők a legjobbak? Vajon el

jutnak-e a nemzetközi megmérettetésre?

Hírek a vegyiparból
LabSoft 2000

Karbantartás és Diagnosztika

(10. évfolyam 1. szám, 2003)
Dúll Sándor: A karbantartás és a gazda

sági verseny
Reményi Tibor: Aramlásmérésről alap

fokon
Susan Ferguson: A tanítás eszközei 

olyan egyszerűek lehetnek, mint az egy
szeregy: Az oktatás egyszerű, mint az egy
szeregy

Susan Ferguson: A Mágikus Mátrix
Christer Idhammar: A CMMS és a 

megelőző karbantartás
Preston Ignalls: Üdv a TMP birodalmá

ban
Korbács ka Ákos: Hűtőrendszerek egyes 

elemei által okozott villamos zavarjelensé
gek és az ellenük való védekezés

Olaj Szappan Kozmetika

(52. évfolyam 1. szám, 2003. január-feb
ruár)

Perédi Józse f- Sütő Zoltán: A  hazai ét
kezési sertészsír fontosabb jellemzői

Urbán Edit -  Bóta Attila: DPPE (di-

palmitoil foszfatidil-etanolamin) víz alapú 
liposzómák előállítása és szerkezetének ta
nulmányozása

Eissa, A. M. F. -  Ahmed, M. H. M. : He
terociklusos egységeket tartalmazó 
nemionos felületaktív anyagok

Héthelyi B. Éva -  Galambos Bertalan: 
Új fűszer species, a Meum athamanticum 
Jacq. illóolajának GC, GC/MS vizsgálata 

Domokos János -  Pálinkás János -  Kiss 
Béla: A  bőr halványosítása növényi és ter
mészetes eredetű anyagokkal

Hangay György: A  kozmetikai tudo
mány a globalizálódó piacon

Boródi Attila: In memóriám Berky Jó
zsef

Szabó László Gy.: Kumik Ernő akadé
mikus 90 éves

Somos Gyula 75 éves

Plast-lnform

A Műanyagipari Mérnökök Egyesületének 
honlapján <www.spe.hul a Plast-lnform új
ságban olvashatók a műanyagipar hírei, pá
lyázatok, cégbemutató riportok, rendezvé
nyek és szakcikkek.

S.E.

Vélemények a Magyar Kémikusok Lapjáról

A Magyar Kémikusok Egyesülete 2003. 
május 9-ei küldöttközgyűlése alkalmából 
ismételten kikértük a résztvevők név nélkü
li véleményét a Magyar Kémikusok Lapjá
ról. A kiosztott 120 kérdőívből 22-t kap
tunk vissza kitöltve, amit ezúton is 
köszönünk. Összefoglaló értékelésüket a 
következőkben adjuk meg.

Válaszadóink többsége (21) rendszeres 
MKL olvasó, rendszeresen olvas más szak
mai folyóiratot is (19), és helyesnek ítéli az 
MKL szerkesztésének alapvető célkitűzé
sét (21). A lap tematikai körének változta
tásáról megoszlottak a vélemények: a vá
laszadók egyik része (11) változtatna 
(közülük kettő jelölt meg irányt: bővítené), 
másik része (10) azt nem tartaná szükséges

nek. Az MKL szerkesztési munkáját 15 vá
laszadó kiválónak, 7 válaszadó közepesnek 
ítélte. A szakmai színvonalat 9 fő kiváló
nak, 1 jónak, 11 közepesnek és 1 nem kielé
gítőnek minősítette.

A lap legnagyobb értékeként a követke
ző témákat jelölték meg: híranyag szemé
lyekről -  cégekről (iparról) -  rendezvé
nyekről -  eseményekről („pontos, részletes 
aktuális információ”), neves személyisé
gekkel készült interjúk, beszámoló az MKE 
munkájáról, kémiatörténeti írások, témakö
rök összefoglaló ismertetése, üzemi folya
matok, a technológiai fejlődés ismertetése, 
a hazai vegyipar eredményei, klinikai ké
mia, a magyar kutatóműhelyek munkájá
nak ismertetése.

S jew tle .. .S je r ttie .. .S jen tle

Arra a kérdésre, hogy „milyen témájú 
vagy jellegű közleményt hiányol a lap
ból?”, kevesebb választ kaptunk. Ezek: ké
miaoktatás, érdekvédelmi megnyilatkozás 
(jövedelmek itthon és az EU-ban), vállalati 
fejlesztések bemutatása max. 1 oldalban, 
vállalatok részletes, naprakész bemutatása, 
technológiafejlesztés, méretnövelés, táplál
kozás kémia, analitika.

A lap olvasása a válaszadók többsége 
(13) szerint közvetve segíti mindennapi 
munkájukat, négyen ezt a segítséget köz
vetlennek, egy fő közvetlen-közvetettnek 
minősítette, míg négyen úgy nyilatkoztak, 
hogy a lap olvasása nem segíti munkájukat.

A szerkesztőség a lehető legnagyobb 
mértékben igyekszik majd figyelembe ven
ni a beérkezett véleményeket a további 
szerkesztési munkában.

RL

Vegyianyagok a gépkocsikban

Az Amerikai Kémiai Tanács (American 
Chemistry Council) nyilatkozata szerint a 
könnyű gépkocsikba darabonként mintegy 
2 000 USD értékben 130 kg körüli mennyi
ségű vegy terméket építenek be az USA-

ban. Ezek főképpen poliuretánok és más 
műanyagok, de olyanok is vannak köztük, 
mint katalizátorok, műgyanták és bevona
tok. A kocsikhoz 250-250 USD körüli ér
tékben használnak fel bevonatokat, mű
gyantát és szintetikus gumit, 100-100 
USD-be kerül a ragasztó és a katalizátor.

Tekintettel a 16 milliós éves darabszámra, 
az USA gépjárműipari vegyipar éves ter
melési értéke 33 Mrd USD körül van. [For
rás: European Chemical News, 28 April-4 
May 2003, p. 8.]

RL
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Syqe&üieti élet
MKE HÍREK

A Magyar Kémikusok Egyesüli 
és kitüntetései

A Magyar Kémikusok Egyesülete célját,

ete er

1984.

n lékérmei

Tokár Géza

1973. Dr. Bálint János
1974. Dr. Bőd Magdolna
1975. Dr. Sigmond György 

(megosztva)
Dr. Siklós Péter

feladatát mindig csak úgy tudta teljesíteni, Dr. Szabó Dezső 1976. Máriási Béla
ha voltak olyan egyesületi tagok, akik kivá 1985. Dr. Liptay György 1977. Wein Tibor
ló szakmai munkájukkal és aktív egyesüle (megosztva) 1978. Dr. Szőr Péter
ti, közösségi tevékenységükkel pezsgővé Dr. Pálfalvy Aladárné 1979. Vincze György
tették az életet. 1955 óta (Than Károly Em Dr. Bodor Endre 1980. Dr. Kovács Miklós
lékérem és Wartha Vince Emlékérem alapí 1986. Dr. Hegyaljai Kiss Géza 1981. Dr. Balogh Tibor
tása) sok, igen aktívan működő tagunkat 1987. Dr. Paksy László 1982. Gál Antal (megosztva)
tüntettük ki. Tisztelettel és köszönettel so 1988. Dr. Nagypataki Gyula Vécsey K. István
roljuk fel azoknak a nevét, akik az egyesü Papp Tibor 1983. Dr. Péter István
leti díjakat, azok alapítása óta elnyerték. 1989. Dr. Fodor István 1984. Dr. Koppány Enikő

(megosztva) 1985. Dr. Gyimesi József
Than Károly Emlékérem Dr. Maleczky Emilné 1986. Rajnai Kálmán

kitüntetettjei 1990. Dr. Dobó János 1987. Dr. Welther Károly
Dr. Kovács Lajos 1988. Gergely János

Az egyesületi élet fejlesztése terén hosszú Péceli Béla 1989. Deák Árpád
távú, kiemelkedő tevékenységért 1991. Dr. Banai Endre Dr. Samay Géza

Alapítva: 1955. 1992. Dr. Frendl Géza 1990. Dr. Hiittner Jenő
1957. Dr. Magyar Károly Gálosi György 1991. Dr. Hódossy Lajos
1958. Dr. Erdey-Grúz Tibor 1993. Dr. Almási Miklósné Vigh László

Dr. Preisich Miklós 1994. Dr. Görög Sándor 1992. Kalácska János
1959. Dr. Szőke József 1993. Czégler István
1960. Szekeres Gábor Damján János
1961. Dr. Nikolics Károly Wartha Vince Emlékérem 1994. Somogyi Piroska
1962. Dr. Bontó László kitüntetettjei 1995. Dr. Beyer Hermann
1963. Dr. Mázor László Dr. Fehér Pál
1964. Dr. Lőrinc Andor Kiemelkedő vegyészmérnöki alkotásért (megosztva)
1965. Dr. Pungor Ernő Alapítva: 1955. Dr. Szalmásné dr.
1966. Dr. Vámos Endre 1957. Dr. Vargha József Pécsvári Gabriella
1967. Dr. Gerendás Mihály 1958. Gloetzer József 1996. Dalmadi Gyula
1968. Nagy Károly 1959. Dr. Freund Mihály (megosztva)
1969 Balassa János 1960. Dr. Földi Zoltán Dr. Szeverényi Zoltán
1970. Dr. Erdey László (posth.) Kőnig Rezső Vajda Ervin
1971. Dr. Péchy László 1961. Simon Artúr 1997. Dr. Bakonyi Mária
1972. Dr. Hevér Dezső Dr. Benedek Pál 1998. Bálái Mária
1973. Horváth Gyula 1962. Dr. László Antal Beyer Hermann
1974. Dr. Zányi Jenő Dr. Szentpéteri István Katona Antal
1975. Dr. Kindl Ervin 1963. Haidegger Ernő Lenkei Mária
1976. Dr. Matkovics Béla 1964. Dr. Bartha Zoltán Petró József

Dr. Maros László 1965. Dr. Kovács Lajos Tolvaj Gábor
1977. Dr. Inczédy János Dr. Geleji Frigyes 1999.
1978. Dr. Jakabos Áron 1966. Tegzes Béla 2000. Dr.Becklván

Dr. Kubler Elvira Sípos Zoltán (megosztva)
1979. Szepesváry Györgyné 1967. Szász Kálmán Dr. Tuba Zoltán
1980. Dr. Küttel Dezső Dr. Híres József 2001 . Dr. Fischer János
1981. Dr. Várnay György 1968. Bencze Péter 2002. Kállay U. Tamás
1982. Dr. Tury Istvánná 1969 Kertész Judit (megosztva)

Dr. Korányi György 1970. Szénási Tibor Gajáry Antal
Szilágyi Gyula 1971. Dr. Ocskay György Huszár Csaba

1983. Dr. Szepesy László 1972. Körtvélyes István Makovi Zoltán
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2003. Sólymos László

Pfeifer Ignác Emlékérem 
kitüntetettjei

A vegyiparban több évtizeden át kifejtett 
kiemelkedő munkásságért 

Alapítva: 1968.
1969 Dr. Hága László 

(post h.)
1970. Dr. Magyar Károly
1971. Dr. Ötvös Dániel 

Dr. Kováts Gábor
1972. Dr. Vajta László
1973. Dr. Szekér Gyula
1974. Triska Ernő
1975. Szilágyi Antal
1976. Dr. Varga Pálné
1977. Dr. Varga Edit
1978. Dr. Matolcsi Kálmán
1979. Dr. Somló György
1980. Dr. Zádor György
1981. Vancsóné

dr. Szmercsányi Ibolya
1982. Szekeres Gábor
1983. Péceli Béla
1984. Dr. Hardy Gyula 

Dr. Rátosi Ernő
1985. Sokorai István
1986. Horváth László
1987. Dr. Doór Ervin
1988. Dr. Kiss Béla
1989. Dr. Hangay György
1990. Dr. Bartha László
1991. Dr. Gedeon Tihamér
1992. Dr. Borbély László
1993. Dr. Múzsái András
1994. Dr. Farkas Ferenc

1995. Dr. Szabó Ambrus
1996. Dr. Orbán István

Zalai György
1997. Dr. Fehér Erzsébet
1998. Dr. Szabó Mihály
1999. Bogsch Erik
2000. Dr. Nagy Tibor
2001. Dr. Tőkés Endre
2002. Dr. Molnár Imre
2003. Láng Ferenc

Preisich Miklós-díj kitüntetettjei

Hosszú időn át kifejtett kiemlkedő egyesü
leti és szakmai tevékenységért 

Alapítva: 1994.
(„Preisich Miklós” közérdekű 

kötelezettségvállalás kuratóriuma)
1994. Dr. Horváth György 

Dr. Kovács Gy. István 
Dr. Pálinkás János 
Szekér István
Dr. Szita István 
(megosztva)
Szilágyi Gyula

1995. Dr. Bucski György 
Dr. Hornyák Margit 
Dr. Horvai György 
Dr. Zubovics Zoltán

1996. Dr. Erdős Péter 
Dr. Jedlovszky Pál 
Dr. Pászli István

1997. Dr. Arany Sándor 
Dr. Benczik Tamás 
Dr. Venesz Antal

1998. Dr. Galbács Zoltán 
Dr. Hlavay József 
Dr. Kiss A. Sándor

1999.
Dr. Szűcs László 
Dr. Bodor Endre

2000.

Dr. Domány György 
Dr. Deák Gyula 
Dr. Földiák Gábor 
Dr. Hermecz István

2001.

Dr. Mihályi György 
Szekeres Gábor 
Dr. Szepesváry Pál 
Dr. Végh György 
Gyovai József

2002.

Dr. Horváth Gyula 
Dr. Paksy László 
Dr. Pallos László 
Dr. Borossay József

2003.
Dr. Kalaus György 
Dr. Vecsernyés Lajos

Náray-Szabó István Tudományos 
Díj kitüntetettjei

Hosszú időn át kifejtett kiemelkedő tudo
mányos tevékenységért 

Alapítva: 1994.
(Preisich Miklós közérdekű kötelezettség

vállalás kuratóriuma, tudományos díj)
1994. Dr. Blickle Tibor
1995. Dr. Beck Mihály

Dr. Nagy Lajos György
1996. Dr. Bán Miklós
1997. Dr. Cornides István
1998. Dr. Paulik Ferenc
1999. Dr. Sasváry Kálmán
2000 .

2001 .

2002. Dr. Gegus Ernő

A MKE Környezetvédelmi Szakosztályának 
Tisztújító Közgyűlése
(Budapest, 2003. feb ruár 17.)

Az MKE Környezetvédelmi Szakosztálya a 
MTESZ Intéző Bizottsága határozata alap
ján 2003. február 17-én tartotta tisztújító 
közgyűlését.

A tisztújító közgyűlésen Otrok György- 
né a szakosztály eddigi tevékenységéről 
tartott beszámolójában kiemelte, hogy

-  bár a tagság regisztrált létszáma mint
egy 300 fő, a szakosztály munkájában 
és szakmai rendezvényein igen keve
sen vettek részt,

-  az a kisérlet, melynek során azt kíván
tuk megtudni, hogy mennyi is lehet a 
tényleges, aktív létszám, eddig nem 
volt eredményes,

-  az ipari kapcsolatok a BORSOD- 
CHEM-mel, az EGIS-szel és a 
RICHTER-rel alakultak ki,

-  az együttműködés -  a közös szakmai 
területek miatt -  a MTESZ Biztonság- 
technikai Szakosztállyal olyannyira 
jó, hogy felvetődött a Biztonságtech
nikai Szakosztállyal való összevonás 
lehetősége is,

-  a szakosztály anyagi lehetőségeinek 
forrása a tagdíj és a rendezvények 
nyeresége, azonban ez nem fedezi a 
működés költségeit.

A hozzászólók az együttműködés, az 
aktív tagság felkutatása, a fiatalok szakosz
tályi munkába való fokozott bevonása, a 
szakosztály jogszabálytervezetek vélemé
nyezésében való részvétele és a médiameg
jelenés fontosságát hangoztatták, valamint 
javasolták, hogy a környezetvédelemmel is 
foglalkozó Fabinyi Rudolf (az MKE alapí

tója) tiszteletére emlékérmet alapítsunk.
Ezt követően a jelölőbizottság (Dr. Bor

bély László, Paál Tamásné, dr. Brückner 
Helga, Barta István) ajánlása alapján a je
lenlévők az alábbi vezetőséget választották 
meg:

Elnök: Otrok Györgyné oki. vegyész
mérnök, egyéni vállalkozó

Titkár: Lengyel Zoltán László c. egyete
mi docens, oki. vegyészmérnök, oki. kör
nyezetvédelmi szakmérnök.

Tagok: prof.dr. Szebényi Imre egyetemi 
tanár, Takács Attila az Országos Környezet
védelmi Tanács tagja, Fekete Nagyné Török 
Judit főosztályvezető (BORSODCHEM), 
Dietz András oki. vegyészmérnök, alap- 
anyaggyártó üzemvezető (EGIS), Dr. habil 
Rédey Ákos tanszékvezető egyetemi tanár, 
a kémiai tudomány doktora (Veszprémi 
Egyetem), Kosaras Csabáné oki. vegyész
mérnök.

Lengyel Zoltán László -  
Otrok Györgyné
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Tisztújítás az egyesület szakosztályainál, társaságainál, 
területi és munkahelyi szervezeteinél

Egyesületünk tisztújító közgyűlésének kö
zeledtével egyesületünk szakosztályai, tár
saságai, területi és munkahelyi szervezetei 
az alapszabálynak megfelelően a közel
múltban tisztújító üléseket tartottak, ahol 
tartalmas szakmai programok mellett meg
választották a következő ciklus tisztségvi
selőit. Az alábbiakban ezek névsorát közöl
jük.

Aeoroszol társaság 
elnök: M észáros Ernő 

titkár: Czitrovszky Aladár

Analitikai szakosztály 
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Termokémiai és termoanalitikai előadóülés az EGIS-ben
(Budapest, 2003. május 6.)

A majálist követő második májusi munka
napon tartotta közös előadóülését a Kémi
kus Egyesület EGIS gyógyszergyári cso
portja és a „Mettler Toledo” műszergyártó 
cég magyarországi divíziója. A közös ren
dezés szerencsésnek tűnt, mert nem a direkt 
marketingszempontok, hanem a szakmai, 
tudományos eredmények ismertetése győz
te meg a hallgatóságot a termoanalitika 
módszereinek fontosságáról. Az anyag és a 
termikus energia kölcsönhatásának vizsgá
lata az olvadáspont (és más fázisátalakulá
si) vizsgálatokon túl igen nagy számú mé
rési módszerrel gazdagodott. A szinte 
mikroszkopikus méretben végzett hőener
gia-változások meghatározása jelentős a 
gyógyszerkémiai és gyógyszer-technológi
ai fejlesztési munkák során.

Erről is szólt bevezető előadásában Lip- 
tay György professzor, egyetemi tanár, a 
magyarországi termikus analízis egyik leg
jobb ismerője, aki áttekintést adott a ma
gyarországi termokémia kialakulásáról és 
jelenlegi helyzetéről, megemlékezve a 
„derivatográfía” magyar felfedezéséről és a 
derivatográf műszerek gyártástörténetéről. 
A derivatográfía technikai továbbfejleszté
sét már a svájci Mettler cég végezte, ahol a 
műszerfejlesztések ma is folynak. A DSC- 
vizsgálat, ami a Differential Scanning 
Calorimetry kifejezés rövidítése, mint leg
fontosabb termoanalitikai módszer a 
gyógyszerkönyvek által is kötelezővé tett 
eljárás.

A Mettler, illetve a Mettler Toledo cég 
történetét és a nemzetközi műszergyártás
ban elfoglalt helyét Miiller Péter, a magyar- 
országi képviselet vezetője ismertette, majd 
a nap legfontosabb előadását tartotta meg 
Dr. Franz Reisinger, aki a METTLER bécsi 
vállalatától érkezett. Átfogó ismertetést tar
tott a termikus és azokkal kapcsolt mérés- 
technikákról. Példákkal szemléltette, hogy 
a DSC módszer hogyan alkalmazható szer
ves vegyületek tisztasági és speciális össze
tétel-vizsgálatára. Utóbbit illetően meg

győző példákat mutatott be a polimorf mó
dosulatok egymás melletti meghatározha
tóságára is. A termikus behatásokra történő 
kémiai bomlásra nagyszámú gyógyszerké
miai példát láthattunk, melyeknek a stabili
tásvizsgálatok során van jelentőségük. 
A legigényesebb kapcsolt technika a TG- 
MS, melynek során a termikus behatásra 
történő tömegváltozást (TG, termő-gravi
metria) tömegspektrometriás elemzéssel 
(MS) kombinálják. így minőségi informá
ciót kaphatunk a „hősokk” következtében 
bekövetkező kémiai bomlás mibenlétéről, 
mivel a keletkező termékek moltömegük és 
fragmentációjuk alapján azonosíthatóak.

Dr. Zelko Romána, a SOTE egyetemi 
tanára előadásában a termikus vizsgáló 
módszerek azon csoportját mutatta be, me
lyeket a gyógyszer-technológiai kutatásban 
alkalmaznak. A szilárd gyógyszerformák 
kémiai és mechanikai védelmére, valamint 
a bevont tablettákból történő hatóanyag
felszabadulás (kioldódási kinetika) szabá
lyozására polimer filmbevonatokkal borít
ják a tablettamagot. Ezeknek a filmeknek 
kémiai és fizikai tulajdonsága, valamint 
stabilitása, az összetételüktől függ, mely 
DSC módszerrel vizsgálható. A tablettát 
borító polimer filmek homogenitása és 
elaszticitása szintén a termoanalízis mód
szerével tanulmányozható. Erre mutatott be 
szemléletes példát dr. Orbán Ádám, a 
Richter Gedeon Rt. munkatársa. Jó hangu
latú, élvezetes előadásában az akrilát alapú 
polimebevonó rendszerek fizikai tulajdon
ságainak vizsgálatáról számolt be: arról,

hogy a polimerhez adagolt lágyítók (sze- 
bacinsav-származékok) miként módosítják 
a film technológiai jellemzőit.

A „magyar termokémia” egyik ismert 
központja Szeged, ahol az a közös munka 
folyik, amiről ijj. dr. Regdon Géza, az 
SZTE Gyógyszer-technológiai Intézetének 
munkatársa tartott előadást. A Hódi Klára 
és Mátyus Péter professzorok vezette kuta
tócsoport, Károlyházy Lászlóval és Erős 
Istvánnal közösen, egy intramolekuláris 
gyűrűzáródás folyamatát kísérte nyomon: 
magában a DSC-mintatartóban, a közölt 
termikus energia hatására indul meg a tö
megvesztéssel járó gyűrűzáródási reakció. 
Ennek reakciókinetikai jellemzőit, vala
mint a kiindulási anyag szubsztituenseitől 
való függését ismertették.

A szakmai szeminárium utolsó, általá
nosabb, átfogóbb előadását dr. Matus Ilona, 
a Mettler cég munkatársa tartotta, a Mettler 
Toledo új szoftverének szolgáltatásai az 
„FDA 21 CFR part 11 ” követelményeinek 
tükrében címmel. Szinte valamennyi, nap
jainkban használt mérőrendszer számító
gép-vezérlésű, és elektronikus adatelem
zéssel, valamint archiválással működik. 
A mérési biztonság, a hitelesség igen szigo
rú követelményeket igényel, aminek az a 
célja, hogy az eredmények manipuláció
mentesek, megbízhatóak legyenek. Erre a 
célra szolgálnak az amerikai FDA által ja
vasolt és Európában is elterjedő, igen szi
gorú követelmények. A szoftverminőség 
ilyen kiterjesztését ismertette Matus Ilona, 
aki egyben (Vad Ágnes asszisztensével kö
zösen) a sikeres szakmai rendezvény tech
nikai szervezésében is meghatározó volt.

Tömpe Péter

Kiegészítés

A Magy. Kém. Lapja 58, 180 (2003) számban megjelent „Zemplén Géza és az első 
magyar szerves kémia tanszék megalapítása” című cikkében lévő Zemplén-iskola 
szellemében dolgozó műegyetemi szerves kémikus tanárok névsorát Nyitrai József 
és Nógrádi Mihály személyével bővíti a szerző.
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Tudásból, tapasztalatból táplálkozó erő

Magyarország és a közép-európai térség egyik vezető gyógy
szerkutató, -termelő és -értékesítő vállalata folyamatosan 
várja megmérettetésre vágyó, középfokú angolnyelv-tudás- 
sal rendelkező

VEGYÉSZ, VEGYÉSZMÉRNÖK

végzettségű munkatársak jelentkezését a termelés, a kutatás, 
a minőségbiztosítás és a technológiai fejlesztés területeire.

Magas színvonalú szakmai munkájáért cserébe az EGIS 
Gyógyszergyár Rt. versenyképes jövedelmet, kimagasló 
színvonalú szociális ellátó rendszert és folyamatos szakmai 
továbbképzési lehetőséget nyújt.

A felvételt nyert pályázók számára biztonságot jelent a 
széles körű, mindenre kiterjedő szociális juttatások rendsze
re. Szabadidejük tartalmas eltöltését szolgálják üdülőink, 
vitorlásaink, sporthajóink, sportpályáink, edzőtermeink, 
könyvtáraink.

Csatlakozzon egy dinamikusan fejlődő nemzetközi céghez!

Ha könnyen veszi az akadályokat és Ön is részese szeretne 
lenni a sikereinknek kérjük, ne késlekedjen, és juttassa el 
szakmai önéletrajzát az alábbi címre:

EGIS Gyógyszergyár Rt.,
személyzeti és oktatási osztály
1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.
fax: 06-1-265-5828, e-mail: balazs.honoria@egis.hu
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Inczédy János akadémikus, a Magyar Kémikusok Egyesületének 
örökös tiszteletbeli elnöke 80 éves

Inczédy János 1923. június 26-án született Budapesten. Kö
zépiskoláit Vácott, a Piarista Gimnáziumban végezte, majd 
1941-ben a József Nádor Műszaki és Gazdasági Egyetem 
Vegyészmérnöki Karára iratkozott be, és 1946-ban ve
gyészmérnöki oklevelet szerzett. 1945 és 1951 között Bu
dapesten a Hőerőműben, majd a Pannónia Szőrmegyárban 
dolgozott mint vegyészmérnök, kezdetben üzemvezető 
mérnökként, majd a főmérnök-helyetteseként. 1951-ben 
került a Budapesti Műszaki Egyetem Általános és Analiti
kai Kémia Tanszékére, ahol 1970-ig tanársegédként, ad
junktusként, majd tudományos tanácsadóként (címzetes 
egyetemi docensként) oktatott és kutatott. Oktatási feladat
ként a vegyészmérnök-hallgatók képzésében vett részt, míg 
kutatási munkájában a kémiai kinetika és az analitikai ké
mia különböző területeit művelte. Az ’50-es évek elején 
kezdte el a később világhírnévre szert tett kutatási munká
ját az ioncserélők és alkalmazásuk területén.

1970. november 1-jétől az akkori Veszprémi Vegyipari 
Egyetem Analitikai Kémia Tanszékére nevezték ki tan
székvezető egyetemi tanárnak és a Magyar Tudományos 
Akadémia Analitikai Kémia kutatócsoportja vezetőjének. 
Innen ment nyugdíjba 1990-ben. 1980 és 1981 között a 
Veszprémi Vegyipari Egyetem rektora volt.

A kémiai tudomány kandidátusa fokozatot 1957-ben 
szerezte meg az „Adatok a H20 2 bomlásának kinetikájá
hoz” című értekezésével. A műszaki doktori címet 
1959-ben kapta meg a Budapesti Műszaki Egyetemen a 
„Redox reakciók ioncserélő oszlopokon” című dolgozatá
ért. 1966-ban a Magyar Tudományos Akadémia a kémiai 
tudomány doktora fokozatot adta az „Ioncserélők analiti
kai alkalmazása” cimű értekezéséért. Inczédy Já n o st 
1993-ban az MTA levelező tagjává, 2001-ben rendes taggá 
választották. 1995-ben a Veszprémi Egyetem a Professzor 
Emeritus cím, 2001-ben a Tiszteletbeli Doktori cím ado
mányozásával ismerte el az egyetem érdekében végzett te
vékenységét.

Oktatási munkájában a Veszprémi Egyetemen teljes 
egészében átszervezte és modernizálta az analitikai kémia 
oktatását. 1972-ben jegyzetet írt „A kémiai analízis alapve
tő módszerei” címmel, bevezette az „Anyagszerkezeti vizs
gálatok” című előadást és laboratóriumi gyakorlatot, „A fo
lyamatos és automatikus elemzés”, valamint a 
„Mérőérzékelők” című tárgyakat. 1984-ben új graduális 
szakot kezdeményezett a Budapesti Műszaki Egyetem Vil
lamosmérnöki Karával közös képzésben „Műszer- és Mé

réstechnika szak” néven. A hallgatók vegyészmérnöki dip
lomát kaptak a speciális szak megnevezésével. Amikor rek
torként szolgált az egyetemen, kezdeményezte, hogy 
néhány tárgyat angol nyelven oktassanak. így az „Anyag- 
szerkezeti vizsgálatok”, a „Folyamatos és automatikus 
elemzés” és a „Kémia környezetvédelem” tárgyakat éveken 
keresztül párhuzamosan angolul és magyarul is tanulhatták 
a hallgatók. Vezetése alatt az Analitikai Kémia Tanszék 
minden évben számos diplomázó vegyészmérnök és vegy
ipari szervezőmémök-hallgató kutatási munkáját irányítot
ta. 1990-ben a Process Analytical Chemistry egyetemi ok
tatásáról nemzetközi konferencián plenáris előadásban 
számolt be.

Kutatási munkája rendkívül szerteágazó, jelentős nem
zetközi elismeréssel övezve. Főként az ioncserélők analiti
kai alkalmazásával, új analitikai élj árások-tervezésével, 
valamint a folyamatos és automatikus elemzés kérdéseivel 
foglalkozott. Az „Ioncserélők analitikai alkalmazásai” cí
mű könyve 1962-ben magyarul, 1964-ben németül, 
1966-ban angol nyelven jelent meg. A könyv megjelenése
kor az egész világon hézagpótló volt és Argentínától Japá
nig nemcsak az analitikusok, hanem az ioncserélők elmé
letével, műszaki alkalmazásaival foglalkozó szakemberek 
is alapvető szakkönyvként használták. A „Komplex 
egyensúlyok analitikai alkalmazása” című könyve 5 nyel
ven jelent meg. Ez a könyv hamarosan rendkívül népsze
rűvé vált, amit Citation Indexben regisztrált nagyszámú hi
vatkozás bizonyít. Az 1982-ben megjelent „Folyamatos és 
automatikus analízis” című könyv alapul szolgált a világ- 
viszonylatban is egyedülálló kezdeményezésnek, a 
Process Analytical Chemistry egyetemi oktatásának. 
A könyv a dinamikus rendszerek analitikai kémiájának 
alapjait és gyakorlati alkalmazását, valamint a műveleti 
áramok minőség-ellenőrzési módszereit foglalja össze. 
A 2001-ben megjelent „Kémiai folyamatok műszeres el
lenőrzése” című könyvében foglalta össze a dinamikus 
rendszerek analitikája témakörben végzett kutatásainak 
eredményeit. A könyvet mind az egyetemi oktatásban a 
hallgatók, mind a termelő- és szolgáltatószférában dolgo
zó mérnökök alapvető tananyagként használhatják.

A mintegy 200 tudományos közleményében megjelent 
eredmények fontosabb témakörei az alábbiak:

-  ioncserés elválasztások tervezése,
-  új elmélet szilárd anyagok homogenitásának jellem

zésére,
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-  redoxi ioncserélők alkalmazása,
-  oldategyensúlyi szám ítások alkalm azása új analitikai 

eljárások tervezésében,
-  analitikai mérés param étereinek szerepe a folyamat- 

szabályozás jóságában,
-  dinam ikus rendszerek analitikai kémiája,
-  analitikai eljárások szelektivitásának becslése.
Inczédy  professzor az Egyesület Államoktól Japánig 17

országban tartott előadást meghívott előadóként. Számos 
nem zetközi és hazai folyóirat szerkesztőbizottságának tag
ja: Talanta, Reactive Polymers, Solvent Extraction and Ion 
Exchange, M agyar Kémiai Folyóirat, Középiskolai Kémiai 
Lapok, Studies in A nalytical Chemistry, Com prehensive 
Analytical Chemistry. 1969 óta tevékenyen részt vesz az 
In ternational U nion o f  Pure and A pplied Chem istry 
(IUPAC) munkájában, az V .l. osztálynak kezdetben tagja, 
m ajd titkára és 1981-1985 között elnöke volt. 1983 és 1985 
között az IUPAC V. osztálynak is tagja volt. A M agyar Tu
dományos Akadémia Automatikus Elemzési M unkabizott
ságának elnöke volt 1980 és 1985 között, és ma is aktívan 
részt vesz a bizottság munkájában. Tagja az MTA Analitikai 
Bizottságának, az MTA Kémiai és Környezetvédelmi M un
kabizottságának és a Veszprémi Akadémiai Bizottságának. 
1976 és 1980 között a M agyar Kémikusok Egyesületének 
alelnöke, majd két cikluson keresztül (1981-1990) elnöke 
volt. Jelenleg az egyesület tiszteletbeli társelnöke.

Inczédy János professzor kezdem ényezte és elnökként 
m egszervezte az ioncsere szim pózium okat a Balatonnál 
(Sym posium  on Ion Exchange at Laké B alaton, 1963, 
1969, 1974, 1980, 1986, 1990). 1972 és 1980 között tagja 
volt a FECS tanácsadó testületének (Advisory Board o f  the 
Federation o f  Europien Chemical Societies). A M agyar Pi
arista Szövetség alapító tagja, majd 1989-től alelnöke.

Tudom ányos és oktatóm unkájáért számos kitüntetés
ben részesült. 1980-ban Á llami Díjjal tüntették ki, később 
M TESZ díjat, Than Károly-emlékérmet és Schulek Elemér
em lékérm et kapott. 1988-ban a Veszprémi Egyetem en a 
Pro Universitate Vespremiensis arany fokozatát nyerte el. 
A M oszkvai M endelejev Egyetem Díszdoktora (1981).

Inczédy János professzor nem zetközi hírű tudósként is 
nagy szeretettel tanította fiatal kollégáit és az egyetemi 
hallgatókat. A vezetése alatt az Analitikai Kémia Tanszé
ken szám talan diplom a- és szakdolgozat, egyetemi dok
tori, kandidátusi és akadém iai doktori disszertáció készült. 
Számos tanítványa dolgozik különböző egyetemi tanszé
keken, in tézetekben és az iparban. Az alkotó-, a ku ta
tóm unkához olyan feltételeket teremtett, ahol tanítványai
nak öröm  volt dolgozni, és tudom ányos kutatásaikhoz 
m inden em beri és szakmai segítséget megkaptak.

Isten éltesse a Professzor Urat születésnapja alkalm á
ból!

H lavay J ó zse f

Tudományos ülés Inczédy János 80 éves születésnapjára
( Veszprém, 2003. jú n iu s  27.)

M egtelt az akadém iai székház term e az ünnepi ülésre. 
N em ecz E rnő  akadém ikus, levezető elnök a program sze
rint először a köszöntésekre szólította a felkért szem élye
ket: Gaál Zoltánt, a VE rektorát, Horváth Gézát, a M érnö
ki K ar dékánját, Tóth Klárát, az MTA Kém iai O sztály 
képviseletében, Körtvélyessy Gyulát, a M agyar Kém iku
sok Egyesülete főtitkárát, M ink Jánost, a VE Analitikai 
K ém ia Tanszék tanszékvezető jét és H lavay Józsefet, a 
Föld- és K örnyezettudom ányi Tanszék tanszékvezetőjét. 
A m eleg hangú és a személyes találkozások élm ényét fel
elevenítő m egem lékezések után a levezető elnök számos 
további beérkezett üdvözlőlevelet olvasott fel. Ezután kez
dődött a tudom ányos program. Az Inczédy  professzorhoz 
kötődő két tanszékről, az Analitikai Kém ia és a Föld- és 
Környezettudom ányi Tanszékekről az előadók az ott m ű
velt oktatási-kutatási témákból kiválasztott és valam ikép
pen a professzorhoz kötődő szem elvényeket m utattak be 
az alábbiak szerint:

K ris tó f János: Korszerű felületanalitikai módszerek
M ártonná Schm idt Erika: Elektrokémiai stripping ana

lízis az oktatásban
Pap Tamás: Folyam atszabályozás főkom ponens analí

zis segítségével
H almos Pál, Borszéki János: Kom plex szerelem
M ink János: Új spektroszkópiai kultúrák a kémiai ana

lízisben
M arton Aurél: Kémiai környezetek
Pólyák Klára: Az atom abszorpciótól az ioncseréig
H lavay József: Analitikai kém ia -  a m egismerés tudo

mánya
A tudom ányos ülés után az ünnepelt tiszteletére foga

dás volt a VEAB pincéjében.
Köszönet illeti a két tanszék vezetőjét az egyszerre ben

sőségesen kedves és tudom ányosan színvonalas program 
megszervezéséért.

K.Gy.
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Kémiaoktatás, vegyészképzés I.

A szerkesztőség előszava

égi adósságát törleszti a M agyar K ém ikusok Lapja  
szerkesztősége a kémiaoktatás, vegyészképzés téma
körben szerkesztett je len  célszámának m egjelenteté

sével. A z utóbbi időkben a szerkesztőbizottságnak nem volt 
olyan ülése, amelyen nem vetődött volna f e l  a téma fo n to s
sága, a célszám megjelenésének aktualitása és sürgőssége. 
M ég sokan em lékszünk Polinszky Károly barátunkra, aki 
egy régebbi ülésünkön aktív közreműködést vállalt a f e l 
adatban és m ivel korábban el kellett hagyni az ülést, kife
lé mentében ígérte meg, hogy májusra elkészülnek a kéz
iratok. Istenem , m indennek több m int 5 éve, hiszen  
Polinszky Károly 5 éve, hogy örökre eltávozott körünkből. 
E  célszám közreadásánál mégis őrá gondolunk, em lékének  
ajánljuk munkánkat.

A kémia oktatása valóban kiem elt fe ladat. A z oktatás 
színvonalának javítása, kiművelt emberfők m inél nagyobb  
szám ban való képzése társadalm i, p o litika i célkitűzés. 
Eredményességének eldöntése vagy bírálata nem fe la d a 
tunk, de fon tosságá t el kell ismernünk és ragaszkodunk kell 
hozzá, am i az E U -csa tlakozás ism eretében gazdaság i 
szem pontból sem közömbös fe ladat. H ozzánk m ég köze
lebb áll a kémia oktatása, ami közvetve egyesületütik alap
szabályában fo g la lt egyik kiem elt munkaterületünk. Fon
tosságát többek közö tt az ország kém iai m űveltségének  
alacsony színvonala (még a médiákban is ciánszennyező
dést em lítenek cianid helyett) és szakm ánk m egítélésének 
rosszabbodása indokolja. A m ásik oldalon a témával való 
fog la lkozást kötelezővé teszi, hogy egyesületünk egyik leg
népesebb és legeredményesebb szakosztálya a Kém iataná
ri szakosztály, akik munkásságát be kell mutatni, szakm ai 
problém áival fog la lkozn i kell.

A kémiaoktatás egyesületünk munkatervében való sze
repeltetésének haladó hagyom ányai vannak. Valamikor, 
nagyon régen -  igaz, hogy nem vonzó politikai légkörben  
és körülm ények között -  egyesületünk rendszeresen szerve
ze tt szakmai vitát a kémiaoktatás színvonaláról, egy-egy 
akkoriban kezdeményezett oktatási reformról. Tegyük hoz
zá, hogy véleményének volt akkora súlya, hogy a kormány
za t elállt egy-egy negatívan fogado tt reformjavaslatának 
megvalósításától. M indez Erdey-Grúz Tibor nevéhez fű ző 
dik, akinek okta táspolitika i ténykedésérő l szü le tésének  
centenárium án lapunk is m egemlékezett. M ost érdem es 
lenne fe ltá rn i ennek a már szájhagyományként terjedő hír
nek részleteit és körülményeit.

Örülünk, hogy a m űszaki fe lsőokta tás egyik aktuális, 
nagy fon tosságú témájában, a kétszintű mérnökképzésben  
lapunk hasábjain sikerült megszólaltatni M olnár Károlyt, 
a Budapesti M űszaki és G azdaságtudományi Egyetem rek
torhelyettesét, aki egyelőre csak előzetes információkkal 
tudott szolgálni a nagy horderejű reformról. Rem ényeink  
szerin t a tém át később részletesebben is ismertethetjük. 
A fe lsőokta tás és elsősorban a vegyészképzés helyzetéről 
és körülm ényeiről Réffy J ó z se f professzor érdekes közle

m ényét adjuk közre, bízva abban, hogy O lvasóink hasonló  
érdeklődéssel fo gad ják  azt.

Bazsa György professzor közleménye legalább annyira 
általános, m int specifikus és egyaránt vonatkozhat a fe lső 
szintű és a középfokú kémiaoktatásra. E z utóbbi tárgykör
ben hézagpótló K ovácsné Csányi Csilla, a Kém iatanári 
szakosztály újonnan megválasztott elnökének közleménye, 
m ivel nemcsak a hiányosságokra mutat rá nagy alaposság
gal, hanem javasla to t is tesz azok kiküszöbölésére. A közép
fo k ú  kémiaoktatás erejét és egyesületünk Kém iatanári szak
osztályának aktivitását, helyes témaválasztási készségét is 
igazolja a 2002-ben Egerben tartott kémiatanári konferen
cia előadásaiból és posztereiből kötött közleménycsokor, 
amely röviden, know-how-szerűen ismerteti az ott elhang
zott és követésre javaso lt módszereket; ezt terjedelmi kor
lá tja ink m iatt K ém iaoktatás, vegyészképzés II., későbbi 
megjelenésre tervezett célszámunkban adjuk közre.

Talán célszámunkban a tudom ányegyetemi vegyészkép
zés nem kapott fon tosságának és jelen tőségének m egfelelő  
szerepet. Hajdú Ferenc kollégánk közlem énye inkább okta
táspolitika történeti közlés, sem m int e kiterjedt oktatási 

fo rm a  aktuális problém akörével való foglalkozás. Érdeke
sek azok a szubjektív vélemények, am it a szerző  az alapítás 
körülm ényeiről tesz, alkalm asak a vitára, a hozzászólások
ra. Ugyanakkor szükséges lenne a továbbiakban ezt a kép
zési fo rm á t is alaposabban és aktuálisabban kezelni la
punkban.

A kém iai diákolim pákról M agyarfalvi G ábor által je g y 
zett á ttekintő közlem ény régi dicsőségünk korából érkezett, 
hiúságunkat méltán legyezgetheti, de bizonyos mértékben  
ellent is m ond a középfokú kémiaoktatás Csányi Csilla köz
leményében ostorozott hiányosságoknak és az ott ismerte
tett felm érésnek.

Szólni kell arról is, am i kimaradt. Szerettünk volna saj
tóbeszélgetés alapján közlem ényt készíteni a vegyészm ér
nökképzés tartalm áról, á lta lában a vegyészm érnökkel 
szem beni követelményrendszerről, m eg arról a kérdésről, 
hogy mennyiben m érnök M agyarországon a vegyészm ér
nök, és hogy a vegyészmérnökképzés je len leg  m egfelel a j e 
lenlegi és a jövőben i követelm ényeknek? Bevalljuk, nem  
volt bátorságunk hozzányúlni e kényes kérdéshez.

Sajnos objektív nehézségek m iatt maradt ki a célszám
ból a 2000. évi népszámlálás szakm ai képzettségre vonatko
zó adatainak közlése és elemzése. Pedig nagyon jó  lenne 
tudni, hogy hányán vagyunk vegyészek M agyarországon. 
Ennek oka nagyon egyszerű, a K SH  m ég nem dolgozta f e l  
ezeket az adatokat, sürgősebb dolga is akadt. D e am i késik, 
nem múlik, ezekkel a témákkal és m ég más aktuális kérdé
sekkel a témakörben további célszámot tervezünk. Rem él
jük , hogy erre nem kell olyan sokáig várniuk Olvasóinknak, 
m int a je len leg  kézre adott Kémiaoktatás és vegyészm ér
nökképzés I. célszámra.
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Kétciklusú képzés Magyarországon is

M OLNÁR KÁROLY* 
JOBBÁGY ÁKOS*

A Bolognai Nyilatkozat új fejezetet nyitott az európai fel
sőoktatásban. Négy évvel a nyilatkozat aláírása után egy
értelm űen látszik, hogy a legtöbb országban érdemi átala
kulás kezdődött. N em  azt keresik, hogyan lehetne a 
nyilatkozatban foglaltaknak a képzési struktúra változatla
nul hagyása m ellett formálisan megfelelni. M agyarorszá
gon -  Európa legtöbb országához hasonlóan -  a műszaki, 
az agrár- és a közgazdasági képzésben látszik a legegysze
rűbbnek a kétciklusú képzés bevezetése.

A BM E -  az ország legnagyobb döntően műszaki kép
zést folytató egyetem e -  a Bolognai Nyilatkozatot fontos
nak tartja, az abban lefektetett elvek gyakorlatban történő 
m egvalósíthatóságát 2001 óta vizsgálja. V izsgáltuk a je 
lenlegi főiskolai és egyetem i m érnökképzés célját és né
hány szak esetében azt is, lehet-e a jelenlegi mintatanter- 
vek m ódosításával a kétciklusú képzés követelm ényeinek 
eleget tenni.

2003. január 22-én a BM EU-konferencia oktatási szek
ciója a kétciklusú képzés műszaki felsőoktatásba történő 
bevezetésével foglalkozott. A szekció nyitóelőadásához 
(Fodor István: M ilyen m érnökökre van szüksége a társa
dalom nak?) a gazdasági életben (elsősorban az iparban) 
dolgozó szakem berek vélem ényét kértük. Az általuk elké
szített elemzéseket, tanulm ányokat olyan értékesnek tart
juk , hogy ezeket -  a kétciklusú képzésről készített tanul
m ányokkal együtt -  a BM E Oktatási Igazgatósága önálló 
kiadványként is megjelentette. Az általunk javasolt képzé
si struktúrát az 1. ábra  mutatja.

Látható, hogy a mérnöki alapdiploma m inőségileg újat 
je len t. A m érnöki alapképzési szakok előzetes, alapos 
vizsgálata azt mutatja, hogy 240 kredites képzéssel lehet 
eleget tenni a kettős követelm énynek: az alapdiplom ával 
rendelkező tudása legyen m egfelelő a továbbtanuláshoz 
(M Sc, m érnöki m esterdip lom a m egszerzéséhez vezető 
m ásodik ciklus) és az elhelyezkedéshez. Röviden ez úgy 
fogalm azható meg, hogy a mérnöki alapdiplom a jo g o sít
vány  és tanúsítvány is.

A felsőoktatási törvényt az Országgyűlés 2003. június 
17-én módosította, m egterem tve ezzel a lehetőséget a fel
sőoktatási intézm ények számára a kétciklusú képzés elin
dításához. A M űegyetem  három szakon (műszaki inform a
tika, építőm érnöki és energetika) tervezi elindítani az új 
struktúra szerinti képzést 2004 őszén. Ehhez -  az érintett 
többi felsőoktatási intézm énnyel együttm űködve -  a tan
tervek kidolgozása folyik. A konkrét tantervek az ősz fo
lyamán készülnek el. U gyancsak ősszel kerül sor Berlin
ben a B olognai N y ila tkozato t aláíró  országok oktatási 
m inisztereinek konferenciájára. Reméljük, M agyarország 
jó  m inősítést fog kapni a felsőoktatás európai harm onizá
ciója terén elért eredm ényeiért (a grazi előkészítő értekez
leten m ég inkább az elm aradásokat ró tták  fel nekünk).

* Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest

gyakorlat (kreelitben)

1. ábra. A kétciklusú képzés viszonya a jelenlegi főiskolai kép
zéshez és az egyetemi képzés első három évéhez

A berlini konferencia eredm ényeiről és a M űegyetem en 
bevezetésre kerülő tantervekről az ősz folyam án tájékozta
tást fogunk adni a lap olvasói szám ára is.

M eggyőződésünk, hogy a m érnökképzésben M agyaror
szágon a megfelelő képzettséget nyújtó és jogosultságot 
biztosító kétciklusú képzés bevezetése előrelépés, a társa
dalmi igényekhez való alkalm azkodást megkönnyíti és se
gíti, hogy a magyar mérnökök meglevő elismertsége a jö 
vőben is megmaradjon. Kérjük a szakmailag kellőképpen 
m egalapozott kétciklusú képzés bevezetéséhez minden érin
tett segítségét! Ehhez és a vegyészmérnökképzés szakmai 
kérdéseiben várjuk az M K E állásfoglalását, segítségét is.

ÖSSZEFOGLALÁS

Molnár Károly -  Jobbágy Ákos: Kétciklusú képzés Magyaror
szágon is
A szerzők előzetes tájékoztatást adnak a BME-en várhatóan 2004 
őszétől bevezetésre kerülő kétciklusú mérnökképzésről.

[Magy. Kém. Lapja, 58, 304 (2003)]

SUMM ARY

K. Molnár -  Á. Jobbágy: Hungary is Likely to Introduce the 
Two Cycle Engineering Education
Preliminary information is given on the two cycle engineering 
education likely to be introduced in Budapest University of Tech
nology and Economics from autumn 2004.
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Vegyészmérnökképzés a világban

A reform általános megvalósítása nyilván időt igényel. Sajnos 
a BME Vegyészmérnöki Kar sem tart annyira előre a munká
latokkal, hogy a Magyar Kémikusok Lapja olvasóit jobban ér
deklő szakmai kérdésekkel foglalkozhatnánk. Ilyenek például 
a vegyészmérnökképzés módszerei, amire az eredetileg terve
zett interjú előkészítése során a Szerkesztőség kért szakmai 
információt és amit Réffy József professzor úr (Vegyészmér
nöki Kar) ismertetése alapján adunk közre.

Európában (és a világon általában) a vegyészmérnökkép
zés nagyon színes, változatos képet mutat, és a különböző vál
tozatok elsősorban valamilyen szempont szerinti eltolódást 
jelentenek a képzés célját, módszerét tekintve. Néhány válto
zatot a következőkkel lehet jellemezni (a meghatározások 
elég önkényesek):

-  kémiaorientált képzés, amelyben nagy szerepe van az el
méleti megalapozásnak, a kémiai alaptantárgyaknak;

-  előbbi változatának tekinthető az anyagtudományi mér
nökképzés, amelyben az egyes kémiai anyagféleségek, 
azok tulajdonságai és alkalmazási lehetőségei megisme
résére fektetik a hangsúlyt;

-  folyamatorientált képzés, amelyben a vegyipari művele
teknek van a legnagyobb szerepe, közel áll a gépészmér
nökképzéshez, nálunk a vegyipari gépészmérnökképzés 
mutat ehhez rokon sajátságokat;

-  projektorientált képzés, ahol a hallgatói teamek -  főleg 
a képzés második felében -  gyakorlati (ipari) problémák 
megoldásán dolgoznak;

-  kutatásorientált képzés, a hallgatók a képzés utolsó 1 -2 
évében egyéni kutatómunkát végeznek, a kutatás lehet 
elméleti, de gyakorlati jellegű is (ilyen képzésre a legjel

lemzőbb példák Európán kívül találhatók, például a To
kiói Műszaki Egyetemen);

-  specialista képzés, főleg a volt szocialista országokra, 
ezen belül is a Szovjetunióra volt jellemző, hogy a kép
zés szakterülete rendkívül módon leszűkült (pl. szilikát
ipari vegyészmérnök-, műanyagipari vegyészmérnök
képzés);

-  a termelési folyamatot szélesebben értelmező vegyész
mérnökképzés, amely -  többek között -  magába foglal
ja a piackutatást, marketing tevékenységet, és menedzs
mentet is. Ehhez sok tekintetben hasonlóságot mutat a 
BME-n a Gépészmérnöki Kar gesztorálásával folytatott 
ipari terméktervezőmémök képzés is.

Más szempontok szerinti osztályozást jelenthet, ha a képzés 
merev struktúrájú (minden ismeretanyag a képzés kötelező ré
szét jelenti), vagy ha a képzésben a hallgatónak nagy szabadsá
got adnak az elsajátítandó ismeretanyag megválasztásában (ez 
így volt például néhány francia egyetemen már jóval a kredit
rendszer bevezetése előtt).

Különbségek jelentkeznek a képzési időben is. Egyes or
szágokban négy év alatt lehetett egyetemi szintű vegyészmér
nöki oklevelet szerezni (például Hollandiában, de a kedvezőt
len tapasztalatok miatt visszaállították az ötéves képzést), a 
jellemző azonban az ötéves időtartamú vegyészmérnökképzés.

Általánosságban elmondható, hogy a különböző képzési 
módszerek nem feltétlenül egy-egy országra jellemzőek; 
ugyanazon ország különböző felsőoktatási intézményeiben is 
folyhat különböző oktatási stratégiával a vegyészmérnök
képzés.

A magyar kémikusok lapjának médiaajánlata 2003. évre
A Magyar Kémikusok Lapja (MKL) a Magyar Kémikusok Egyesületének (MKE) 1945-ben alapított, egyetlen magyar 

nyelvű gyakorlati kémiával foglalkozó mérnöki szintű folyóirata, az MKE hivatalos lapja.
Szerkesztésének legfontosabb célkitűzése a mérnöki szintű ismeretterjesztés és tapasztalatcsere 

a kémiai technológia valamennyi területén, a vegyipari és egyesületi hírek közlése.
Az MKL-ban megjelenő hirdetések és fizetett közlemények 2003-ben havonta a MKE tagjaihoz és az előfizetőkhöz jutnak el. 
Olvasóink között találhatók az ország valamennyi vegyipari gyárának, illetve kémiával és kémiai technológiával foglalkozó 

intézeteinek és intézményeinek döntéshozói és véleményformálói.
A MKL színes és fekete-fehér hirdetéseket egyaránt megjelentet. Kérjük, hogy a hirdetéseket az alábbi minőségi követelmények

szerint küldjék meg szerkesztőségünknek.

A hirdethető felület mérete egész oldalnál 245x170 mm, fekvő oldalnál 120x170 mm, álló fél oldalnál 245x80 mm.

Lapunk tárgyhó 5-ig jelenik meg. Megrendelésüket, ill. hirdetésüket és fizetett közleményük anyagait a tervezett megjelenés előtt 
két héttel kérjük szerkesztőségünk címére megküldeni (Magyar Kémikusok Lapja Szerkesztősége, 1027 Budapest, Fő u. 68.).

Hirdetési alapdíjaink 2003-ben a következők (ezer Ft-ban ÁFA nélkül):
Terjedelem Fekete-fehér Színes bel ív Borító II, III. Borító IV.

Egész oldal 88 160 +20% +30%
Féloldal 50 100 +20% +30%
Negyedoldal 32 73 +20% +30%

Többszöri megjelenéskor kedvezményt biztosítunk.
K fizetett közlemények (PR cikk) megjelentetésének díja megyegyezik a fekete-fehér hirdetés alapdíjával.
Megegyezés szerinti méretű szórólapot és prospektust is elhelyezhetünk a Magyar Kémikusok Lapjában.

A PR cikk kéziratának leadási formája megegyezik az egyéb cikkekével (1. az MKL útmutatóját).
Várjuk jelentkezésüket, kérdéseikkel forduljanak szerkesztőségünkhöz! További felvilágosítással készséggel állunk rendelkezésre. 

(Süli Erika, 1027 Budapest, Fő u. 68., Tel.: 201-6883. e-mail: mkl.mke@mtesz.huL
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Szubjektív visszaemlékezés az okleveles vegyészek 
tudományegyetemi képzésének kezdeti éveire Magyarországon

A cikk szerzője 2002-ben a Fizikai Szem lének nyújtotta be 
visszaem lékezéseit a tudom ányegyetem i vegyész- és fizi
kusképzés kezdeteirő l, és írása m egjelent a folyóirat 
2002/9. szám ában. A vegyész olvasóközönség szám ára 
m ódosított szöveggel teszi közzé szubjektív em lékeit azért 
is, m ivel a Pázm ány Péter Tudományegyetemen (és orszá
gunkban) először 55 éve, 1948 nyarán adtak ki vegyész
diplomát.

N em  sokkal 1945 után hazánk tudom ányegyetem ein a 
term észettudom ányos oktatásban, a szakemberképzésben 
és a kutatásban gyökeres átalakulás kezdődött. M int ez 
idők tanúja, szeretnék személyes élményeim alapján a je 
lenlegi ELTE TTK-n folyó vegyészképzés m egszületésé
ről megemlékezni.

1920 előtt a mai M agyarország területén csak Budapest 
és Debrecen volt egyetemi város. A trianoni békeszerződés 
aláírása után Pécsre helyezték a pozsonyi egyetemet, Sze
gedre pedig a kolozsvárit. Szegeden és D ebrecenben a 
30-as évek elején az egyetem ekhez egy-egy új központi 
épület is épült. Szülővárosom ban, Pécsett, ez azóta sem 
történt meg, hanem  az 1914-ben elkészült állami reálisko
lai épület lett a Pozsonyból jö tt Erzsébet Tudományegye
tem  központi épülete, és az m a is. A szintén 1914-re elké
szült kereskedelm i fiú- és leányiskola ikerépületeiből lett 
az egyetem  sebészeti klinikája.

A két világháború között, bár term észetesen voltak ki
em elkedő tudósok és professzorok az egyetemeken, a böl
csészkari intézetek többségében igen szűkös keretekből 
kellett gazdálkodni. Igaz, a professzoroknak az „egyetemi 
nyilvános rendes tanár” cím hez a „méltóságos úr” m egszó
lítás is járt, és fizetésük a legmagasabb állami fizetési osz
tályba tartozott, de nem  bántak túl bőkezűen e cím oszto
gatásával a term észettudom ányos szakokon. így  pl. 
Erdey-Grúz Tibor, aki m ár évtizede vezette önállóan a Fizi
kai-kémiai és Radiológiai Intézetet, csak „c. ny. rk. egy. t.”, 
azaz cím zetes nyilvános rendkívüli egyetem i tanár volt, 
„m éltóságos” titulus nélkül. Meg kell azonban jegyeznem , 
hogy a Tudom ányegyetem  Bölcsészettudom ányi Karán 
1945^46-ban egyszer sem hallottam „m éltóságosurazást”, 
m íg a M űegyetem en a cím ek hivatalos eltörléséig ezt a 
professzorok egy része megkívánta.

1948-49-ig  a budapesti Pázm ány Péter Tudom ány- 
egyetem  a következő karokból állt: hittudom ányi jo g tu d o 
m ányi, bölcsészettudom ányi és orvostudományi. Később a 
Pázm ány Péter nevet az önállósított Katolikus H ittudom á
nyi A kadém ia örökölte. Levált, és Semmelweis nevét vet
te fel a gyógyszerészképzést is m agában foglaló Orvosi 
Egyetem. A  jog i és a bölcsészkart, valam int az utóbbiról 
leváló term észettudom ányi kart (TTK) m agába foglaló tu
dom ányegyetem  Eötvös Loránd nevét kapta. H asonló 
szervezeti és névváltozások  következtek  be D ebrecen, 
Pécs és Szeged egyetem ein is. A z okleveles vegyészek 
képzése kezdetének részletezése előtt néhány szót szólnék

* 1072 Budapest, Rákóczi út 12.

HAJDÚ FERENC*

a tudom ányegyetem ek társadalm i-gazdasági helyzetéről 
az 1920 és 1948 közötti évtizedekben -  ahogy én láttam, il
letve hallottam.

A professzorok m ellett csak egy-másfél fizetett m unka
társ -  intézeti tanár (m a docens) és tanársegéd -  dolgozha
tott (mivel félfizetéses állások is voltak), a többiek m int 
díjtalan tanársegédek, gyakornokok és doktoranduszok ve
hettek részt az oktatásban és a kutatásban, ha ezt szüleik tá
m ogatásával m egengedhették maguknak. Az ő létszámuk 
is erősen korlátozott volt. És ez vonatkozott a kísérleti ké
miai és fizikai intézetekre is, kötelező laboratóriumokkal 
stb. U gyanakkor az egységes „universitas”-okon a böl
csészkari kém iai, kísérleti fizikai, valamint növény- és ál
lattani tanszékekre vagy intézetekre hárult az első éves or
vos- és gyógyszerészhallgatók  ok tatása is. Sőt, m ivel 
ezeket a leendő szakem bereket sokkal szigorúbb követel
mények szerint kellett elbírálni, és végül diplom ában ré
szesíteni, m int a leendő középiskolai tanárokat (a „szabad” 
bölcsészekről nem  is szólva), a medikusokat és a patikuso
kat félév végén szigorúan kollokváltatni, tanév végén pe
dig szigorlatoztatni kellett. A  szűkös körülm ények miatt a 
legkiválóbb szakem berek m ár a ’30-as évektől kezdve ért
hető okokból orientálódtak a sokkal jobb  feltételeket ígérő 
nyugat-európai és am erikai egyetemek felé. Pécsről példá
ul Zechm eister László, a kém ia professzora, neves szerves 
kém ikus, még a világháború kitörése előtt amerikai m eghí
vásnak tett eleget. Ezzel az USA-ban egészen más helyzet
be került, m int a nála híresebb, de más „szakm ában” jártas 
B artók  Béla. 1920 után nagyon sok fiatalem berre m ár 
egyetem i beira tkozása előtt, vagy közvetlenül végzése 
után a N yugat vonzása m ellett a hazai diszkrim inációs tör
vények és a társadalm i-politikai légkör taszítása is hatott. 
Noha a taszítás ideológiai alapja 1945-től kezdve gyökere
sen megváltozott, a külföldre távozó szakem berek köre ta
lán nem is változott olyan drámaian, m int az ország politi
kai berendezkedése. A két háború  közötti szegénység 
pedig a háború alatt és után az elviselhetőség határáig ért. 
Ezért, m ondjuk, Szilárd Leó  és Békésy György, Gábor D é
nes és Bay Zoltán, H evesy György és Szent-Györgyi A lbert 
távozásának szubjektív okai nem is különböztek talán egy
mástól annyira, m int első pillanatban gondolhatnánk.

Az 1945—46-os tanévben a Pázm ány Péter Tudomány- 
egyetem en és ennek B ölcsészettudom ányi K arán m ég 
sem m ilyen szervezeti és m inőségi változás nem történt. 
Annál nagyobb volt a mennyiségi ugrás a beiratkozott hall
gatók létszám ában. A háborús esem ények, az általános 
szegénység és a zsidótörvények m iatt az egyetemről kim a
radt, illetve be sem ju to tt em berek töm egei 1945 szeptem 
berében az éppen beérett korosztálybeliekkel együtt, egy
szerre kezdték  m eg első vagy m ásodik  tanévüket az 
egyetem i bölcsészkari term észettudom ányi szakokon és az 
oktatásra hozzájuk rendelt orvosi és gyógyszerészi karon. 
Az I. éves általános kém ia (Gr óh Gyula) és kísérleti fizika 
(Rybár István) előadásokat a professzoroknak két egymás 
utáni órában, duplán kellett m egtartaniuk, mert a két legna
gyobb tanterem be sem fért be egyszerre a mintegy 1 500
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beiratkozott hallgató. A z első éves kötelező laboratóriu
m okat is a helyzetnek m egfelelően kellett m egszerveznie a 
nagyrészt fizetés nélküliekből álló tanszemélyzetnek. Per
sze, 1946 nyaráig a fizetésüket inflációs pengőben kapó 
professzorok, tanársegédek, hivatalnokok, altisztek, labo
ránsok sem voltak em berhez m éltó helyzetben. 1946 jan u 
árjában az Egyetem nek több hetes szénszünetet kellett tar
tania, de a nélkülözéseket így sem mindenki bírta ki. így  a 
Debrecenből csak nem rég felkerült Kerékjártó Béla, a geo
m etria professzora, m ár a szénszünet alatt m eghalt tbc-ben 
vagy tüdőgyulladásban. (M egjegyezhetjük, hogy a M ű
egyetem  1945-ben sem liberalizálta a felvételi létszám o
kat, például a vegyészm érnöki karra alig vettek fel új hall
gatókat, m ert az előző tanévben felvett, de közben 
kim aradt hallgatók kitöltötték az alacsony létszámkeretet.)

Kikből állt a szorosan vett bölcsészkari term észettudo
m ány szakos hallgatóság? A  többséget a m a is ism ert két
szakos középiskolai tanári pályára készülők tették ki, ahol 
a választható szaktárgyak a matem atika, fizika, kém ia, ter
m észetrajz és földrajz voltak. A kkoriban a középiskolák -  
H óman Bálint egységesítő reform ja után kizárólag gim ná
zium ok -  nyolcosztályosak voltak, tehát az egyetem en 
képzett tanárok tíztől tizennyolc éves korukig oktatták és 
nevelték diákjaikat. A csak adm inisztratív feladatokat ellá
tó Tanárképző Intézet (TKI) írta elő a szaktárgyakon belü
li kötelező kollégium ok és laboratóriumi gyakorlatok óra
szám át és vizsgáit, ezeken kívül pedig egy-egy pedagógiai, 
filozófiai, m agyar irodalmi és idegen nyelvi óra látogatását 
(legalábbis az indexbe felvéve és félévenként aláíratva). 
A m ásodik év végén a két főtárgyból tanári alapvizsgát, a 
negyedik év végén szakvizsgát kellett tenni a tanári okle
vél megszerzéséhez.

Aki nem  jelentkezett a TKI-nál, az ún. szabad bölcsész 
lett. Ok teljesen szabadon válogattak a hallgatni és látogat
ni kívánt fő- és m elléktárgyak, előadások között, de bizo
nyos számú vizsgát, azaz kollokvium ot azért le kellett ten
niük, hogy a negyedik  tanév végeztével m egkapják  a 
tanulm ányaikat lezáró „abszolutórium ”-ot. Ezek után, aki
nek volt kedve és m ódja rá, jelentkezhetett doktori tém áért 
egy professzornál, és 1-3 év alatt elkészíthette egyetemi 
doktori értekezését, m iközben, m int ingyen m unkaerő, 
részt vett az intézeti, tanszéki oktató munkában. A  „szabad 
bölcsész” élete tehát nem  volt túlságosan kötött.

A  szabad bölcsészek között különleges helyet foglalt el 
a bölcsész-vegyészek csoportja. A  ’30-as években kiderült 
ugyanis, hogy a fejlődő új iparágak (vegyi, gyógyszer, 
elektronikai, textil stb.) a M űegyetemről kikerülő évi húsz 
vegyészm érnöknél több, és részben másfajta képzésben ré
szesült vegyész-szakem bert igényelnek. Ezért a bölcsész
karon tanult vegyészek -  köztük nők is -  rem énykedhettek 
a tanárinál jobban fizetett ipari laboratóriumi állás m eg
szerzésében. Ehhez azonban nem  volt elég négy bölcsész- 
vegyészi tanév  abszolválása, ezt sem  az ipar, sem  a 
közigazgatás nem  ism erte el hivatalosan felsőfokú képzett
ségnek. M eg kellett szerezni a doktorátust is, azaz v e 
gyészdoktorrá kellett válni. Utólag elgondolkodva ennek a 
bizalm atlanságnak az okain, arra jutottam , hogy a vegyipar 
veszélyessége nem csak az üzemben, hanem  a laboratóriu
m okban is nagy, eltérően a filozopterek lehetséges m unka
helyeitől. Feltevésem et az is erősíti, hogy ciánozó féregir
tó k isiparosi engedély t csak  okleveles vegyészm érnök 
kaphatott, bölcsész-vegyész még doktorátussal sem. 1946 
előtt a vegyészm érnöki karra nőt nem  vettek fel!

A  leendő vegyészdoktorok élete lényegesen különbö
zött a hum án szakos bölcsészekétől abban, hogy a kötele
ző laboratórium ok tandíja sokkal magasabb volt, m int az 
elméleti kollégium oké az alapképzés és a doktorálás során 
egyaránt, ugyanakkor ezek teljesítése aligha volt lehetsé
ges „m ezei” módszerrel. Tehát a jobban fizető szakm a re
ménybeli m egszerzése sokkal nagyobb m unka- és pénzbe
fektetést igényelt.

Csak m ellékesen jegyzem  m eg, hogy a  vegyészeken k í
vül más, nem  mérnöki diplom ás szakem berek alkalm azása 
az iparban a ’40-es évekig m ég A m erikában sem m erült 
fel. A z első fizikusról, akit egy gépgyár alkalm azott az 
U SA -ban, regény is szü letett „V illám ok közö tt” (Live 
within lightnings) címmel. A mégis létező fizikusi m unka
helyekre (m eteorológus, csillagász) rendszerint mat.-fiz. 
szakos tanárok vagy tanárjelöltek közül választottak. K ö
zülük kerültek ki a biztosítási m atem atikusok is, akik ak
kor a legjobban fizetett szakem berek voltak.

1945-ben a nyár elején az egyetem kémiai laborgyakor
latokat szervezett azért, hogy azok, akik a háborús esem é
nyek miatt 1944-ben m egkezdték és megszakították, vagy 
m eg sem kezdhették tanulm ányaikat, elvégezhessék első 
tanévüket. Az 1945 szeptem berében beiratkozott első- és 
m ásodéves bölcsész-vegyészek ham ar m egértették az új 
idők szavát, és m egérezték az új lehetőségeket. M int ezek 
egyike, áttérhetek a többes szám első személyű ragozásra. 
Tehát, először is megalakítottuk a régóta létező Bölcsész- 
hallgatók Egyesületén belül a m agunk Vegyész-szakosztá
lyát, és kezdettől igyekeztünk a filozopteri vezetéstől füg
getlenül, önállóan cselekedni, különös tekintettel teljesen 
eltérő érdekeinkre. Nagyon ham ar m egfogalm azódott leg
főbb kívánságunk, az „okleveles vegyész” cím , szakm a 
vagy hivatás megszerzésének lehetősége. H allottunk a kül
földi példákról, az angol M.S. és B.S. fokozatokról, a német 
D iplom-Chemiker és más okleveles képzések létezéséről. 
Ismertük, term észetesen, a m űegyetem i vegyészm érnöki 
képzés kötelező tantárgyait és szigorlati rendszerét is. M eg
alakult egy, a vegyészprofesszorokból (Gróh Gyula, 
Buzágh Aladár, Erdey-G rúz Tibor, Széki Tibor) és a  Ve
gyész-szakosztály küldöttségéből álló vegyes bizottság, és 
megbeszéléseink nyom án hetek alatt elkészült az okleveles 
vegyészek képzésének tervezete a m atem atikus, fizikus, 
m ineralógus professzorok egyetértésével. A  Bölcsészkar
nak a minisztérium ba felterjesztett tervezetét igen rövid idő 
alatt elfogadták, és ham arosan m ár az indexbe bepecsétel
hető, „I. vegyészi szigorlat” fejlécű gumibélyegző is elké
szült. N em  volt m ár akadálya az első „okleveles vegyészi” 
évfolyam megalakulásának. Saját indexemben az I. szigor
lat dátuma 1946. október 17. Pontosan két évvel később, 
1948. október 19-én kelt III. szigorlatom igazolása, mely 
után m egkaphattam  vegyészdiplom ám at. M indezeket az 
igazolásokat és a diplom át a Pázm ány Péter Tudomány- 
egyetem  Bölcsészettudom ányi Karának dékánjai {Hajnal 
István  történész, ill. Zsirai M iklós finn-ugor nyelvész pro
fesszor) aláírása hitelesítette, a  latin nyelvű diplom át az 
Egyetem rektora, Németh Gyula, ugyancsak történész pro
fesszor írta alá. A  budapesti példa nyomán a debreceni, sze
gedi és pécsi bölcsészkaron is hasonló szakokat indítottak.

Az 1948-49-es tanév kezdetén az intézetek sok új ta
nársegédet, gyakornokot és dem onstrátort vehettek fel, ál
talában fizetés nélkül. Egy részük valam ilyen ösztöndíjban 
részesülhetett 1949 tavaszáig. 1949. m ájus 1-re a m iniszté
rium életbe léptette az ún. „tudom ányos státus”-t, am i azt

mkl2003. 58. ÉVFOLYAM. 9. SZÁM 307



jelentette, hogy ettől fogva m inden egyetemi dolgozó (sze
rény) fizetésben részesült.

Em lékezetem  szerint a tudományos státus bevezetése 
alkalm ából a T refort-kertbe vidám  m ájusi összejövetel 
szerveződött, am elyen több újonnan kinevezett professzor 
is m egjelent. A  m atem atikusok közül Rényi Alfréd, Túrán 
Pál, H ajós György, K árteszi Ferenc, a fizikusoknál 
N ovobátzky Károly, Pócza Jenő, Faragó Péter, Szam osi 
Géza neve m erül fel bennem.

A három  Gróh-féle vékony kötet után ekkor kezdődött 
m eg az egyetemi tankönyvek rendszeresebb és tervszerűbb 
kiadása is.

Az okleveles vegyészek képzését követte a többi TTK- 
s szak megindítása. Ezekkel a lépésekkel a magyarországi 
term észettudom ányos szakem berképzés konform  lett a 
gazdaságilag fejlettebb országok felsőoktatási rendszerei
vel. Az új vegyész- és fizikushallgatók jelentős részének 
tanulását a Bolyai N épi Kollégium megnyitása tette lehe
tővé (igazgatója P ál Lénárd  vegyészhallgató, helyettese 
Szekér Gyula vegyészhallgató lett).

Az 1946 szeptem berében beiratkozott vegyész évfo
lyam 1948-ban az új képzést a „Szigor herceg” című ve
gyészopera m egírásával és előadásával ünnepelte meg, és 
terem tett évtizedes hagyom ányt a későbbi vidám  évzáró 
összejövetelekre is.

ÖSSZEFOGLALÁS

Hajdú Ferenc: Szubjektív visszaemlékezés az okleveles vegyé
szek tudományegyetemi képzésének kezdeti éveire Magyar- 
országon
A szerző az 1945-46-os tanévben vegyészhallgatóként aktív 
résztvevője volt azoknak a tárgyalásoknak, amelyek a tudomány- 
egyetemi vegyészképzés gyors és hivatalos elindításához vezet
tek, először Budapesten, majd az ország többi tudományegyete
mén. A vegyészek után a többi természettudományos szakma 
művelőinek diplomás képzése is beindult. Szubjektív emlékeinek 
felidézéséhez a szerző csak saját leckekönyvét és vegyészi okle
velét használta fel.

[Magy. Kém. Lapja, 58, 306 (2003)] 
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F. Hajdú: Subjective Remembrance of the Beginning of Grad
uated Chemists’ Education in the Hungarian Universities
As a student of chemistry in 1945-46, the author was active par
ticipant in negotiations leading to the start of authorized building 
of diplomaed chemists in the Faculty of Sciences in Budapest and 
in all universities of the country later. It has been followed by the 
building of other specialists (physicists, mathematicians etc.). In 
brushing up his subjective memories, the author has utilized his 
own university documents only.

A „kémiával megfertőzött” felsőfokú szakemberek képzésének 
jelene és jövője

RÉFFY JÓZSEF*

A cím ben szereplő „kém iával m egfertőzött” je lző  olyan 
főiskolai vagy egyetem i képzésre vonatkozik, am ely kép
zésekben a kém iának alapvető fontossága van. Idesorolha
tó a klasszikus vegyészm érnökképzés (és ném ileg önké
nyes m ódon ennek újabb hajtásai: a környezetmérnök- és 
biom ém ökképzés), a vegyészképzés, a (két vagy egysza
kos) kém iatanárok főiskolai és egyetemi szintű képzése, a 
kém iai inform atika (egyetemi szintű) és a vegyész-fizikus 
laboratórium i operátor (főiskolai szintű) szakokon folyó 
képzés. Tapasztalataim  elsősorban a vegyészm érnökkép
zéssel kapcsolatosak (több mint 40 éve vagyok a BM E Ve
gyészm érnöki K arának oktatója). Ezért a többi olyan kép
zéssel, am elyben a kém iának kiemelt szerepe van, kevésbé 
foglalkozom  ezen írás keretében, inkább csak a fiatalok ér
deklődését, a képzés volum enének változását szeretném  
bem utatni. N em  kívánok a vegyészm érnökképzés részlete
ibe sem  belem enni, tantervi kérdésekről nyilatkozni, in
kább a m agyar felsőoktatásban észlelhető trendek tükrében 
érzem  fontosnak néhány kérdéskör kiemelését. Bár a cím 
sokat sejtet, közel sem törekszem a teljességre, a problé
m ák kiválogatása eléggé szubjektív, és azok kifejtése is in
kább egyéni vélem ényem et tükrözi.

* Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Szervetlen Kémia Tanszék, 
Budapest

Kicsit sajnálkozva írom le, hogy a magyarországi m ér
nökképző intézm ényekben a tradicionális vegyészm érnök
képzés visszavonulóban van. Ez a tradicionális képzés sok 
tekintetben eltér más országokban folyó vegyészm érnök
képzéstől. Röviden ezt úgy tudnám  m egvilágítani, hogy 
nagyon sok országban szoros hasonlóság van a vegyész
m érnökök és gépészm érnökök képzése között, nálunk in
kább a vegyészm érnök- és vegyészképzés sok hasonló vo
nása fedezhető fel. A vegyészm érnökök talán  kevesebb 
technológiai jellegű ism eretanyagot kapnak, de elméleti is
m ereteik alapján alapkutatásra is képesek, ugyanakkor a 
vegyészek képzésében is kom oly szerepe van a technoló
giai ismereteknek. Úgy gondolom, hogy a magyarországi 
vegyészm érnökképzés ezen speciális karaktere nem  jelent 
hátrányt a végzettek (itthoni vagy külföldi) mérnöki karri
erjében.

A hazai vegyészm érnökképzés két fellegvárában, a 
BM E Vegyészm érnöki Karán és a Veszprémi Egyetemen 
új mérnöki szakok indultak: a BME Vegyészmérnöki Ka
rán először biom ém öki, m ajd környezetm érnöki szak, a 
Veszprémi Egyetem M érnökkarán pedig környezetm érnö
ki szak (és talán idesorolható a kém iai inform atikus szak 
is). A BM E-en a biom ém öki szak tantervének első 2 éve 
hosszú időn át megegyezett a vegyészm érnöki szak tanter
vével, az utóbbi pár évben azonban a biom ém öki szakért
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felelős tanszékek, oktatók kezdem ényezésére m ár a képzés 
kezdeti szakaszában is eltéréseket mutat a két szak tanter
ve (szem élyes vélem ényem  szerint ez nem egészséges ten
dencia).

A  környezetm érnök-képzés m egindításának  (a Ve
gyészm érnöki K ar oktatási dékánhelyetteseként, m ajd a 
BM E oktatási rektorhelyetteseként) hosszú időn keresztül 
próbáltam  ellenállni. Úgy gondoltam , hogy nem  lehet a 
környezetet általában védeni. A zt szoktam mondani, hogy 
nem  jó  elképzelés, ha a vegyészm érnökök környezet
szennyező, energiapazarló, káros hulladékokat (is) term e
lő technológiákat terveznek, és a környezetm érnök majd 
m egpróbál valam it javítani az elfuserált helyzeten, vagy 
legalábbis méri az üzem szennyezőanyag-emisszióját, és 
kezdem ényezi környezetvédelm i bírság kirovását. K ör
nyezetvédelm i szem pontból ennél hatékonyabbnak vél
tem, ha egy adott mérnöki (vegyészmérnöki, építőm érnö
ki, v illam osm érnöki) alapképzésben környezetünkre 
érzékeny, a környezetvédelm i m egfontolásokat m indig 
szem előtt tartó m érnököket nevelünk, és a képzés végén 
egy szakirány, vagy még inkább szakirányú továbbképzés 
(szakm ém ökképzés) keretében képezünk speciális környe
zetvédelm i szakembereket. Ez volt a véleményem, de am i
kor m ár 4-5 felsőoktatási intézm ényben engedélyezték a 
környezetm érnök-képzés indítását, beadtam a derekamat, 
hiszen ha ennek a képzésnek van létjogosultsága M agyar- 
országon, akkor a BM E -  am ely a m érnökképzés teljes 
spektrum át fogja át -  oktatási tárházából sem hiányozhat 
ez a képzési forma.

A  környezetm érnök-képzést a Budapesti M űszaki és 
G azdaságtudom ányi Egyetem en a Vegyészm érnöki K ar 
gesztorálja, de a tanterv kialakításakor m inden kar közel 
egyenlő részt akart vállalni a képzésben, ezzel m agyaráz
ható, hogy -  vélem ényem  szerint -  a képzés túl sok tárgy
ra szétaprózott, nem m inden részletben sikerült a szakmai 
szem pontokat érvényesíteni a tantervben.

M ivel a biom ém ökök és környezetm érnökök képzése is 
„kémiával m egfertőzött” m érnökök képzését jelenti, a to
vábbiakban, am ikor vegyészm érnökképzésről teszek em lí
tést, ezt gyűjtőfogalom ként használom, és a két új szakot is 
értem ezen. Főiskolai szintű környezetmérnöki szak több 
hazai felsőoktatási intézm ényben létezik, de ezek hátterét 
az egyes intézm ényekben m ár hagyom ányokkal rendelke
ző ép ítőm érnöki, gépészm érnöki, közlekedésm érnöki 
vagy agrármérnöki képzés adja meg, mintegy azokból nőt
tek ki, ezért a főiskolai szintű környezetm érnök-képzést a 
je len  írás keretében nem tekintem kémiától m egfertőzött 
képzésnek.

H osszú időn át a vegyészm érnökképzés alapvetően  
egyetem i szintű képzést jelentett, am elyből a kétlépcsős 
képzés során főiskolai végzettséggel is ki lehetett lépni, de 
a hallgatók döntő többsége az egyetemi diplom a m egszer
zésére törekedett (a kétlépcsős képzés az egyetemi szintű 
m érnökképzés színvonalát több szem pontból negatívan 
befolyásolta, és mivel a főiskolai szintnél m egragadó hall
gatói hányad egyre jelentéktelenebbé vált, a ’90-es évek 
m ásodik felétől gyakorlatilag a feledés hom ályába merült). 
Az utóbbi néhány évben elkezdődött a vegyészm érnök

képzés vertikális diverzifikációja. A képzés m a már négy
szintűnek tekinthető. 1997-től kezdődően indulhattak el 
M agyarországon a kim ondhatatlan és m egjegyezhetetlen 
nevű felsőfokú szakképzési kurzusok (teljes nevén akkredi
tált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzési, rövidítve 
AIFSZ szakok). Ez a képzési forma kétéves, rövidciklusú 
posztszekunderi képzés, am ely sok országban elteijedőben 
van, a felsőoktatás része, hiszen felsőoktatási intézm ények 
szervezik saját telephelyükön, saját oktatóikkal, vagy felső- 
oktatási intézmény gesztorálásával, m inőségbiztosításával 
szakközépiskolákban folyik. A végzettek felsőfokú szak- 
képzettséggel rendelkeznek, de ez a felsőoktatási törvény 
értelmében nem  je len t felsőfokú végzettséget. Sok vita fo
lyik jelenleg is ezen képzés helyéről a képzési rendszeren 
belül, fontosságáról, arról, hogy a gazdasági szféra tudja-e, 
akaija-e felhasználni a képzésből kikerülő fiatalokat, a kö
zépiskolát végzettek nem  ugródeszkának tekintik-e ezt a 
képzést, m ert a felsőfokú szakképzésből könnyebbé válik a 
bekerülés (oldalvízen, vigaszágon) főiskolára, egyetemre, 
lesz-e egyáltalán megfelelő számú jelentkező ezen képzési 
forma tervezett bővítéséhez, hiszen a fiatalok am bíciója az, 
hogy főiskolai vagy egyetemi diplomát szerezzenek, és a 
felvételi jelentkezési lapon 5-6 főiskolai, egyetemi szakra 
való jelentkezés után sokadik helyen írnak be egy AIFSZ 
szakot (eddig egyetlen felvételi időszakban sem sikerült be
tölteni a felsőfokú szakképzésre m egadott keretszám ot). 
A vegyészm érnökképzés területén a Veszprémi Egyetem 
akkreditáltatott felsőfokú szakképzési szakot vegyészmér- 
nök-asszisztensképzés néven, de az egyetem nem  kívánta 
(legalábbis egyelőre) a képzést saját telephelyén indítani, 
hanem 4, ilyen területen működő szakközépiskolával léte
sített kapcsolatot, de a 4 szakközépiskola közül eddig csak 
2 tudta 20-25-ös létszámú csoportokkal a képzést elindíta
ni, a tanulók mintegy 60% -a szerezte meg a felsőfokú szak- 
képzettséget (a szakközépiskolákban tanulm ányokat foly
tatók nem  hallgató i, hanem  tanulói jogá llásúak ), és a 
végzés után az induló csoport körülbelül 10%-a jelentkezett 
és nyert felvételt, elsősorban egyetemi szintű vegyészm ér
nöki szakra. Érdekes megjegyezni, hogy a Veszprémi Egye
tem megcélozta vegyészm ém ök-asszisztensképzés megin
dítását levelező tagozaton is.

Az utolsó pár évtől eltekintve M agyarországon nem  
folyt olyan képzés, am elynek célja főiskolai szintű ve
gyészm érnökök kibocsátása volt (tehát m ár a felvételnél 
főiskolai képzést megcélozva). Először Debrecenben, még 
a Kossuth Lajos Tudom ányegyetem  főiskolai m érnökkara 
kapott akkreditációs engedélyt főiskolai vegyészm érnök
képzés indítására, m ajd a Veszprémi Egyetem  is kapott 
szakindítási engedélyt főiskolai szintű képzésre (a képzés
re először 2001-ben nyertek felvételt hallgatók).

A vegyészm érnökképzés m ásodik szintjének tekinthető 
a főiskolai, harm adik szintnek az egyetemi oklevél m eg
szerzésére irányuló képzés, a negyedik szint pedig a PhD- 
képzés (erre, valam int a posztgraduális képzés m ásik for
m ájára, a volum enében sajnálatos m ódon csökkenő 
tendenciát mutató szakm ém ökképzésre nem fogok kitérni).

A fiatalok érdeklődését (érdeklődésének változását) a 
„kémiától m egfertőzött” szakok iránt jó l je lz ik  a felvételi
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jelentkezési adatok, a mérnökképzés volum enének válto
zására pedig a felvételi létszámok adnak információt. A je 
lentkezési adatokat tekintve érdem es m egkülönböztetni, 
hogy a jelentkezők hányszor jelölték be a felvételi lapju
kon első helyen az adott szakra való jelentkezést és m eny
nyi az összes (elsőtől a sokadik helyig bejelölve) jelentke
zői létszám.

Az 1. táblázat a három egyetemi szintű mérnöki szak 
adatait foglalja össze 1998-tól 2002-ig. A táblázatban a 
felvettek szám a az állam ilag finanszírozott hallgatók szá
mát jelenti, az utolsó oszlop a költségtérítéses hallgatóként 
felvettek számát mutatja.

1. táblázat
Az egyetem i szintű m érnök szakokra jelentkezők  

szám a és a felvettek száma

Év 1 .

jelentkező
Z

jelentkezés
Fel
vett

Költség-
térítéses

Vegyészmérnök 1998 170 473 185 -

1999 175 441 155 -

2000 135 336 143 8
2001 151 392 146 2
2001 136 335 122 7

Környezetmérnök 1998 90 281 106 -

1999 128 380 154 -

2000 207 625 153 6
2001 150 442 156 2
2001 183 490 162 6

Biomémök 1998 141 417 115 -

1999 105 351 99 -

2000 97 277 96 3
2001 83 260 97 3
2001 81 275 96 1

Összes mérnöki 1998 401 1171 406 -

szak 1999 408 1172 408 -

2000 439 1268 392 14
2001 400 1100 380 13

A táblázat adatait hosszan lehetne elemezni. N éhány 
feltűnő változásra érdemes a figyelmet felhívni. 1998 és 
2002 között jelentősen csökkent a vegyészm érnökképzés
re jelentkezők szám a és a felvettek száma (közelítőleg két
harmadára). A két vegyészm ém ökképző intézm ény közül 
a Veszprémi Egyetem en volt a nagyobb m értékű változás 
(1998-ben 72, 2002-ben 30 hallgató nyert felvételt a ve
gyészm érnöki szakra). M íg a vegyészm érnök szak iránt 
csökkent, a környezetm érnök szak iránt nőtt az érdeklődés 
(a felvettek szám ának ugrásszerű növekedését erre a szak
ra 1999-ben az m agyarázza, hogy ebben az évben indult el 
a környezetm érnök-képzés a BM E-en).

A biom ém ök-képzés nagyon „divatos” szaknak indult, 
azóta az érdeklődés jelentősen csökkent. A  három mérnök 
szakra együttesen jelentkezők és felvettek szám a 1998 és 
2002 között h ibahatáron belüli állandó értéknek tekinthető 
(érdem es figyelem be venni, hogy ezen időszakban a 18 
éves korosztály létszám a viszont jelentősen csökkent). Ke
vés olyan fiatal van, aki „tűzön-vizén át” harcol ezen sza

kokra való bekerülésért, amit jó l je lez a költségtérítéses 
képzésben felvett hallgatók elenyészően kis száma.

A 2. táblázat a főiskolai szintű vegyészm érnökképzés
re jelentkezők és felvettek számát mutatja. Az érdeklődés 
a fiatalok között egyelőre nagyon csekély, bár némi jó indu
lattal azt mondhatjuk, hogy 2002-től kedvező változás in
dult meg.

2. táblázat
A főiskolai szintű vegyészm érnök szakra jelentkezők  

és a felvettek száma

Év 1.jelentkezés Z jelentkezés Felvett Költség-
térítéses

2000 24 56 22 2
2001 21 82 22 -

2002 40 97 38 3

A 3. táblázat a kém iával kapcsolatos egyéb szakok je 
lentkezési és felvételi adatait foglalja össze (itt csak az 
utolsó 3 év adatait tüntettem  fel). Érdekesség, hogy a ve
gyészképzés iránti érdeklődés nagyobb m int a vegyész
m érnökképzés iránt, a felvettek  szám a is 1 ,6-1,8-szor 
akkora (bár a felvételi ponthatárokat vizsgálva m egállapít
ható, hogy a ponthatár a vegyészm érnökképzésben átlago
san m integy 30 ponttal magasabb, m int a vegyész szakon).

3. táblázat
Nem m érnöki szakokra jelentkezők  

és felvettek száma

Szak Képzési
szint Év

1. 
je

le
nt


ke

zé
s

Z 
je

le
nt


ke

zé
s

Fe
lv

et
t

K
öl

ts
ég

-
té

rít
és

es

Vegyész egyetemi
2000 215 642 258 14
2001 218 613 243 16
2002 221 590 229 22

Kémiatanár 
(egyszakos és 
kétszakos)

egyetemi
2000 43 186 52 -

2001 43 145 38 -

2002 52 160 47 4

Kémiatanár
(kétszakos)

főiskolai
2000 18 61 30 -

2001 17 61 24 -

2002 21 83 25 1
Kémiai
informatikus

egyetemi
2001 13 25 15 -

2002 7 17 9 -

Vegyész-fizikus
laboratóriumi
operátor

főiskolai
2000 8 27 11 -

2001 7 26 5 -

2002 12 19 5 4

M intha a jobb képességű hallgatók nagyobb számban 
jelentkeznének a mérnöki szakokra, am it az is jelez, hogy 
hosszú éveken keresztül a kém iai országos középiskolai 
versenyek első tíz helyezettje közül legfeljebb egy je len t
kezett a BM E-re, az elmúlt évben az első tíz közül heten 
nyertek felvételt ebbe az intézménybe.

Úgy tűnik, hogy a kém iával kapcsolatos, egyre inkább 
specializációt jelentő új szakok alapításával nem lehet to
vábbi érdeklődőket megnyerni a fiatalok közül, ezt bizo
nyítják a kémiai inform atika és a vegyész-fizikus laborató
riumi operátor szak jellem ző adatai.
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A főiskolai és egyetem i szintű kém iatanár szakokon 
olyan alacsony az érdeklődés, hogy több esetben nem lehet 
a szakot (szakpárt) megindítani. A z egyetemi képzésben a 
38-52 felvett hallgató 5 egyetem és 7 szakpár (és az egysza
kos képzés) között, a főiskolai képzésben 5 intézmény és 8 
szakpár között oszlik meg, a képzés ily módon nem  tűnik 
nagyon gazdaságosnak.

M agyarországon a 18-23 éves korosztály egyre na
gyobb hányada végezhet felsőoktatási tanulmányokat, az 
arány a ’90-es évek elején 11% körüli volt, a jelenlegi arány 
m eghaladja a 40%-ot. A magyar felsőoktatásban a műszaki 
felsőoktatáshoz kapcsolódik a hallgatók mintegy negyede. 
Ez megfelelő aránynak látszik nemzetközi összehasonlítás
ban is, jó  lenne ezt az arányt tartani. Az egész világon je l
lemző tendencia, hogy csökken a fiatalok vonzódása a mű
szaki, term észettudományos képzések iránt. Az utolsó tíz 
évben nálunk észlelt tendencia ellentétes az európai orszá
gokban általában tapasztaltakkal, sok helyen kevesebb a je 
lentkező m int a felvehető hallgatók száma. (A Varsói M ű
szaki Egyetemen folyó vegyészmérnökképzésre 1996-ban 
150 hallgatót lehetett volna felvenni, de csak 50 jelentkező 
volt.) Jól em lékszem  a BM E je llem ző adataira 1992 és 
1997 között, am ikor oktatási rektorhelyettesként egyik 
feladatom volt a felvételi eljárás irányítása. 1992-ben 1 209 
hallgatót vettünk fel (az összes mérnöki szakra) 2 600 je 
lentkező közül. Ekkor kezdem ényeztük a műszaki rekto- 
ri/főigazgatói kollégium ülésein a műszaki terület egységes 
felvételi eljárásrendjét, amely a fiatalok számára könnyen 
áttekinthető volt, jó  átjárhatóságot biztosított a több intéz
m énybejelentkezők számára, ha az egyik intézménybe nem 
vették fel. Ekkor kezdtük meg a „M űegyetem bem utatko
zik” nyílt napok szervezését, am elynek gazdag program ja
in 5-6 ezer potenciális felvételiző látogatta meg az egyete
met. Részben ezek hatására a BM E-re jelentkezők száma 
1997-ben 6 000 fölé nőtt, a felvettek száma pedig m egha
ladta a 2 800-at. Ha nem  is sikerült az érdeklődést azóta to
vább növelni, de közelítőleg azonos szinten tudtuk tartani. 
Ez igaz a kémiával kapcsolatos mérnöki képzésre is.

A  csökkenő létszám ú korosztályokból nagyobb számú 
fiatal felvétele (ismét utalok arra, hogy egy korosztály több 
m int 40% -a kezdhet felsőfokú tanulm ányokat) m inden
képpen az oktatás eltöm egesedésével jár. M agyarországon 
nem  képzelhető el olyan munkamegosztás, hogy egyes fel
sőoktatási in tézm ényeket töm egképző intézm ényekké 
degradálunk, m ásokat pedig elitképző intézm ényekké ma- 
gasztosítunk fel. M inden intézm énynek, a szakokon folyó 
képzésnek m eg kell valósítani a tömegoktatás és az elit
képzés szem pontrendszerének harmonizálását, együttélé
sét. (Ha valakinek az elitképzés kifejezés pejoratív értel
m ű, gondoljon  tehetséggondozásra!) M it értek  ezen a 
harm onizáláson? M inden szakon, így a vegyészm érnök
képzésben is minél pontosabban meg kell határozni azokat 
a m inim um  követelm ényeket, am elyek teljesítését m in
denképpen  m egköveteljük  a d ip lom a odaítéléséhez, és 
am ely követelm ények biztosítják, hogy a végzettek a gaz
daság szám ára használható szakem berek lesznek. Emellett 
meg kell találni a tehetséggondozás módozatait. N éhány 
lehetőséget érdemes felvillantani.

Régóta tapasztaljuk a tanszéken (ahol dolgozom), hogy 
a heterogén tudású, képességű (és szorgalmú) elsőévesek 
szám ára tartott kém iai számítási gyakorlatokon az oktató
nak azzal a dilem m ával kell szem benéznie, hogy az egy
szerűbb példák  m egoldását sulykolja, gyakoroltassa az 
órákon, hogy lehetőleg a legszerényebb képességűek is 
m egértsék azokat (ilyenkor a tehetségesebb hallgató 10 
perc alatt elunja m agát és álomba szenderül), vagy másik 
lehetőségként az érdekesebb, nehezebb feladatok m egol
dási lehetőségeit m utassa be (akkor a gyengébb hallgatók 
m erülnek álomba 10 perc elteltével, m ert úgysem értenek 
semmit az egészből). Mi m egpróbáltuk egy felmérő zárt
helyi eredm ényei alapján átszervezni a hallgatói csoporto
kat, és három  különböző szinten megtartani (megtervezni) 
a gyakorlatokat. A  kísérlet eredm énye úgy jellem ezhető, 
hogy a szerényebb képességű hallgatók nagyobb arányban 
értek el közepes osztályzatot a számítási zárthelyiken, a te
hetségesebb hallgatók közül többen értek el ötös érdem je
gyet.

Á ltalános kém iában kétféle előadást tartunk, egyik a tö
megoktatást, m ásik az elitképzést tekinti elsődleges céljá
nak. Az első előadáson 10 kérdést teszünk fel a hallgatók
nak (a válaszok a középiskolai kémiai anyag és általános 
kémiai intelligencia alapján adhatók meg), m indenki felír
ja  a papírra a válaszokat, m ajd a helyes válaszok m egbe
szélése után m inden hallgató m aga jav ítja  ki írásművét. 
Ezek után azt ajánljuk nekik, hogy akik legalább 7 helyes 
választ tudtak leírni, azok ugyanabban az időpontban tar
tott, em eltebb szintű előadást látogathatják, de mindenki 
m aga dönti el, hogy m elyik előadáson akar részt venni.

M ár m ásodéves kortól lehet dem onstrátornak je len t
kezni a tanszéken, a dem onstrátorokat külön képezzük. 
K ét célt kívánunk elérni, egyrészt az szerez igazi tudást, 
aki annyira elm élyedt az anyagban, hogy a hallgatók kér
déseire is m eg tud válaszolni, m ásrészt nem tudnánk a hall
gatói laboratóriumi gyakorlatokat felügyelettel ellátni, ha 
nem  vonnánk be a dem onstrátorokat. Term észetesen az 
elitképzés legfelső szintje a hallgatók bevonása TDK m un
kába és a PhD-hallgatók képzése.

A m agyar felsőfoktatásban a képzés, így a vegyészm ér
nökképzés (vegyészképzés stb.) m inőségét is veszélyezte
ti a felsőoktatás alulfinanszírozottsága. Az 1990-es évektől 
az egy hallgatóra ju tó  költségvetési tám ogatás csökkenése 
(am elynek fő oka a hallgatói létszám  m eghárom szorozó
dása) m iatt különösen veszélybe került a gyakorlati kép
zés, hiszen ez rendkívül költségigényes és oktatóigényes. 
Utóbbival kapcsolatban ki kell em elnem, hogy az oktatói 
létszám  nem  követte a hallgatók szám ának növekedését, 
éppen ellentétes tendencia érvényesült, talán a BM E Ve
gyészm érnöki Karán volt leginkább érzékelhető az oktatói 
létszám redukciója. 1990-ben 219 oktatója volt a karnak, a 
jelenlegi létszám  87, eközben a hallgatók szám a m integy 
2,5-szeresére nőtt. Nem  ritka, hogy egy oktató heti oktatá
si terhelése m eghaladja a 15 kontaktórát. Á ltalános tenden
cia a hallgatók heti óraszám ának csökkenése, ezen belül a 
laboratórium i gyakorlatok óraszám ának drasztikus csök
kenése. A m inap előkerestem  régi leckekönyvem et (az 
1957-1962 közötti időszakból vannak bejegyzések). Né-
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hány tan tárgyhoz tartozó laboratórium i gyakorlati heti 
kontaktóra számát (akkor persze még nem nevezték kon-
taktórának) kiírtam  belőle:

-  általános és szervetlen kémia: 11+10

-  kém iai analízis: 12+10
-  szerves kémia: 16
-  szerves kém iai technológia: 14
-  m ezőgazdasági kém iai technológia: 15
-  m űanyag kémiai technológia: 14
Egyes félévekben a heti összóraszám elérte a 39 órát 

(testnevelési és nyelvórák nélkül). A ’70-es években az ál
talános és szervetlen kém ia tárgyhoz kapcsolódó laborató
riumi gyakorlat heti óraszám a 8+8 volt, je lenleg 5+5(1). 
Az elvégzendő feladatokat is financiális szempontok hatá
rozzák meg. M anapság úgy kerülnek ki az egyetemről ve
gyészm érnökök, hogy nem  volt lehetőségük m oláris töm e
get m eghatározni forráspont-em elkedés alapján, m ert az 
ehhez szükséges B eckm ann-hőm érők m ind eltörtek, és 
nem  tudjuk pótolni azokat.

A m agyar vegyészm érnökképzés pedig  éppen azzal 
tűnt ki, azért tudott nem zetközi elismerést szerezni, azért 
tudtak a tőlünk külföldre került vegyészm érnökök gyorsan 
érvényesülni, mert a gyakorlati ismereteik (ebből követke
zően a gyakorlati érzékük) magas szintűek voltak. M indig 
eszem be ju tnak  valamikori diplom atém a-vezetőm  szavai, 
aki évtizedekig dolgozott az Argonne National Laboratory 
(U SA ) intézetben, és találkozásaink alkalm ával m indig 
lelkem re kötötte, hogy sohasem adjunk fel semmit képzé
sünk gyakorlatorientáltságából. Elmondta, hogy mivel ala
pozta m eg tekintélyét röviddel munkába állása után a nagy 
hírű kutatóintézetben. Kérésére fém Zn-et hoztak neki ere
deti gyári kiszerelésben. O ránézett és megállapította, hogy 
nem  Zn, hanem Pb van a dobozban. Csodálkozva és hitet
lenkedve néztek rá, és kérték, bizonyítsa be állítását, majd 
ők is küldenek m intát m űszeres vizsgálatokra. A magyar 
vegyészm érnök gyorsan megmérte a fém sűrűségét, ezzel 
bebizonyította igazát, am it a jóval később megérkezett m ű
szeres vizsgálati eredm ények is alátámasztottak. Az em lí
tett történet is aláhúzza, hogy mennyire fontos -  sok más 
között -  a vegyészm érnökképzés azon része, am it régeb
ben klasszikus m inőségi analízisnek neveztünk, m anapság 
inkább kém iai anyagism eretként szoktunk em legetni, am e
lyet sok országban teljesen elhagynak a vegyészm érnök
képzésből azzal a jelszóval, hogy ez ma m ár teljesen el
avult. Szerintem  a kém iai anyagism eret nem  avult el és 
lényeges elem e a vegyészm érnök alapintelligenciájának.

M ilyen kihívások elő tt áll a vegyészm érnökképzés? 
A kihívások term észetesen szorosan kapcsolódnak a m a
gyar felsőoktatás kihívásaihoz, és közülük csak néhány 
m egem lítésére van módom.

Az oktatói létszám  csökkenésével egyidejűleg gondot 
jelent, hogy az oktatói pálya nem vonzó a tehetséges fiata
lok számára, és ez term észetes következm énye volt a nem 
zetközi és hazai viszonylatban is rendkívül alacsony okta
tói béreknek. A garantált professzori bérek és az ennek 
bizonyos százalékában m egállapitott, más oktatói kategó
riákra vonatkozó garantált bérek bevezetése 2001-ben, a

2002. évi jelentősebb bérem elés jó  irányba való elm ozdu
lást je len t. Az oktatók létszám ának csökkentése (ennek 
egy drasztikus lépését idézte elő a Bokros-csom ag) az át
lagéletkor növekedésével járt, m ár most korosztályok hiá
nyoznak az oktatói gárdából. Az utánpótlás biztosítására 
jelenleg m ár több lehetőséget ad a PhD-képzés, a Békésy 
posztdoktori ösztöndíj és ezt követően a Széchenyi-ösz- 
töndíj elnyerése.

Egyre több ism eretanyag elsajátítása, újabb készségek 
kialakítása látszik fontosnak a vegyészm érnökképzésben 
(informatikai, m anagem ent, gazdasági ismeretek, kom m u
nikációs készség, EU-s ism eretek, nyelvtudás, ezen belül a 
szaknyelv ismerete). Komoly dilemma, hogyan lehet szű
külő heti óraszám keretek mellett, m inek a rovására lehet 
teret adni az új ism eretek átadásának. Nyilvánvaló, hogy új 
oktatási m ódszereket kell meghonosítani, az előadások ne 
a mem orizálandó anyagrészeket bővítsék, hanem a kémiai, 
mérnöki gondolkodásm ód, a kreativitás kialakulását segít
sék elő. A  szaknyelv elsajátításában kom oly segítséget je 
lenthet, ha a szakon nem csak m agyar nyelvű, hanem  angol 
nyelvű képzés is folyik külföldi hallgatók számára, de a 
magyar hallgatók térítésm entesen hallgatják ezeket az elő
adásokat (itt nem  kell egy teljes kurzus végighallgatására 
gondolni, elég félévenként néhány, persze minél több an
gol nyelvű előadásra beülni).

Fontos feladat, hogy minél szorosabb kapcsolatot kell 
kialakítani a vegyészm ém ökképző felsőoktatási intézmé
nyek és a gazdaság között. V ilágtendencia, hogy a felsőok
tatási intézm ények azzal a dilemmával küzdenek, hogyan 
hangolható össze az egyetem ek rendeltetésének humbolti 
eszméje, nevezetesen általános ism eretek, általános m ű
veltség m egadása, erkölcsös em berré nevelés, a folytonos 
tanulásra, továbbképzésre való készség kialakítása, a gaz
daság igényeinek kiszolgálásával, konkrét, a m unkába be
lépéskor szinte azonnal hasznosítható ism eretek átadásá
val. A m ikor a XXI. század egyetem éről beszélnek, akkor 
a leghangsúlyosabban azt szokták megemlíteni, hogy az 
egyetem i professzoroknak, oktatóknak ki kell lépni az ele
fántcsonttoronyból, m inél sokrétűbb kapcsolatokat kell 
kiépíteni a gazdasági élet szereplőivel. A je len  valósága 
ezzel szemben az, hogy például a m érnökképzésben csök
kent a term elési gyakorlat szerepe, nincsenek a vállalati 
szférából sugallt problém ákat érintő TDK-munkák, diplo
mamunkák. Oktatási dékánhelyettesi, majd oktatási rek
torhelyettesi m egbízatásom  alatt is kértem  vállalatokat, 
hogy ajánljanak fel díjat k iem elkedő TD K -dolgozatok, 
diplom am unkák elismerésére. A  tám ogatásra nagyon sok 
vállalat hajlandónak mutatkozott, egyetlen (jogos) igényük 
az volt, hogy olyan m unkák díjazásához járu lnak hozzá, 
am elyekben gyakorlati, valódi mérnöki problém ákkal fog
lalkozik a szerző. De lámpással is alig-alig lehetett találni 
ilyen dolgozatokat.

Világtendencia az is, hogy a nem kellő mértékű állami 
tám ogatást bevételszerző tevékenységgel kell kiegészíteni, 
és a szűkös anyagi erőforrásokat racionálisan, takarékosan 
kell felhasználni. Persze vigyázni kell, hogy ne essünk az 
egyik végletből a másikba. Két éve Angliában vettem  részt 
egy konferencián, am elynek tém ája a XXI. század egyete

mkl312 2003. 58. ÉVFOLYAM. 9. SZÁM



me volt, alcím ként pedig azt hirdették: a vállalkozó egye
tem. A  záróbanketten az angol parlam ent egy képviselője 
is m egjelent, aki üdvözlő beszédében hangsúlyozta a gaz
daságosság előtérbe állítását, de ő is óvott a túlzásoktól, 
am elyeket a következő történettel illusztrált. Egy egyetem 
vezetőjét (m agyar term inológia szerint rektorát) m eghív
ták egy hangversenyre, am elynek m űsorán szerepelt Schu
bert Befejezetlen szimfóniája is. A  hangverseny napján ki
derült, hogy a rektor egy váratlan programja m iatt nem tud 
elm enni a koncertre. H irtelen azt a vezető tisztségviselőt 
találta meg, és adta át neki a tiszteletjegyet, aki az intézm é
nyi bevételszerző tevékenység szervezésével, az intézm é
nyi m egtakarítások előmozdításával volt megbízva. M ás
nap a rek to r m agához kérette beoszto ttját, hogy 
m egkérdezze, hogyan tetszett neki a hangverseny. Az ille
tő az elvárt áradozás helyett egy em lékeztetőt adott át a 
rektornak, am elyben leírta, hogy Schubert B efejezetlen 
szim fóniájának  előadása során 20 hegedűs já tszo tta  el 
ugyanazt a dallam ot, am it egy is eljátszhatott volna. Rá
adásul többször m egism ételték ugyanezt a zenei m otívu
mot, m ajd nagyszám ú fúvóstól hallhatta meg a közönség -  
többszörös ism étlésben -  a más ismerős melódiát. Csak az 
em lékeztető záró konklúzióját érdemes még megemlíteni: 
ha Schubert nem  ilyen módszereket alkalm azott volna, be 
tudta volna fejezni a Befejezetlen szimfóniát.

Vagyis szélsőségektől mentesen a m érnökképző intéz
m ényeknek, karoknak bevételszerző és takarékossági for
m ákat kell találniuk, de mindenképpen a gazdaság felé kell 
fordulniuk. Fel kell mutatni a gazdasági élet szereplői felé, 
hogy az egyetem  szám ukra (is) akar jó l használható szak
em bereket képezni, a felismert közös érdekek m entén az 
egyetem  jó  partner. Egyúttal el kell fogadtatni az ipari ve
zetőkkel, hogy a jövő  szakemberképzésében a vállalatok
nak is szerepet kell vállalni, és támogatást kell nyújtani. 
A gazdaság felé fordulás egy, az oktatáson keresztüli m eg
valósulási lehetősége a szendvicsképzés és az alternáló 
m érnökképzés bevezetése. A szendvicsképzés -  vélem é
nyem  szerin t -  a töm egoktatás szolgálatában állítható. 
M inden főiskolai szinten tanulm ányokat folytató vegyész- 
mérnökhallgató a képzés során egy félévet egy vállalatnál 
tölt, ez a term elési gyakorlat a képzés kötelező része lehet.

Az alternáló m érnökképzés az egyetemi szintű oktatás
hoz rendelhető és az elitképzést szolgálja. Az átlag feletti 
tehetséggel, szorgalommal, gyakorlati érzékkel rendelkező 
hallgató tanulm ányai során az alternáló képzés keretében 
két félévet egy vállalatnál tölt, a m ásodik ilyen félév egyút
tal a diplom am unka elkészítésének időszaka. A vállalathoz 
kihelyezett term elési gyakorlatról azt szokták m ondani, 
hogy célja az, hogy a hallgató beleszagoljon az üzemi lég
körbe. A z alternáló képzés más, itt a hallgató nem belesza
gol a légkörbe, hanem  ő „csinálja” a szagot, vagy m egvizs
gálja, hogy a szagot árasztó környezetszennyező anyagok 
em isszióját hogyan lehet csökkenteni. A hallgató m unkáját 
egyetemi tutor és vállalati tutor segíti. Az egyetemi tutorok 
-  az egyetemi és vállalati tutor, valam int a hallgató szoros 
együttm űködése révén -  közvetlen kapcsolatba kerülnek a 
vállalattal. A vállalat problém áinak az egyetem általi és az 
egyetem  szellemi kapacitásainak a vállalat általi m egism e

résében a hallgató a híd szerepét tölti be. A  BM E korábban 
m ár elindította az alternáló képzést, a hozzám  eljutó infor
m ációk alapján a gyógyszergyárak is nagy érdeklődést m u
tatnak az alternáló képzés iránt. A hallgató szám ára az al
ternáló képzésben való részvétel egy szakirány teljesítését 
jelenti. M iért ne lehetne a vegyészm érnökképzésnek egy 
(nem  nagy hallgató létszámú) Chinoin szakiránya, vagy 
TVK szakiránya. A  szendvicsképzés és az alternáló képzés 
anyagi hátterét az biztosíthatja, hogy 2001-től -  bizonyos 
feltételek m ellett -  a felsőoktatás szám ára is nyitottá vált a 
vállalatok által kötelezően fizetendő szakképzési hozzájá
rulás. (Aggasztó viszont, hogy az utóbbi időben m intha 
csökkenne az egyetem en az alternáló képzés iránti lelkese
dés.)

Sok más kihívásról lehetne em lítést tenni, ezek közül 
néhány gondolatot fontosnak vélek leírni az európai felső- 
oktatási térséghez való csatlakozással, a Bologna fo lyam a t 
célkitűzéseinek valam ilyen form ában való teljesítésével 
kapcsolatban. Ezen célok között szerepel a kreditrendszer 
elteijesztése az ECTS-sel konform  m ódon (ECTS: Euro- 
pean Credit Transfer System , m agyarul Európai Kredit- 
átviteli Rendszer). A kreditrendszer bevezetése területén 
látszólag elégedettek lehetünk, hiszen a m agyar felsőokta
tásban először a m érnökképzésben indult el (a BM E-en 
1993-ban) a kreditrendszerű képzés. De m intha egy kicsit 
leálltunk volna az eddigi tapasztalatok rendszeres feldol
gozásában, ebből következtetések levonásában, a szüksé
ges finom ítások m egtételében. Sok technikai részletkérdés 
m egoldása m ég előttünk van. Ilyenek például: az ECTS 
felhasználói kézikönyvben előírt szerkezetű és tartalm ú in
tézm ényi tájékoztató (Inform ation Package) összeállítása 
(a m agyaron kívül angol nyelven is), ezzel a képzésünk át
láthatóvá tétele más (külföldi) felsőoktatási intézm ények 
oktatói és hallgatói számára, a hallgatói m obilitás és a kül
földön folytatott tanulm ányok teljes akadém iai elism erésé
nek elősegitése a kiutazás előtt elkészült, a küldő és a foga
dó intézm ény képviselőinek és hallgatónak az aláírásával 
„szen tesíte tt” tanu lm ányi m egállapodással (L eam ing  
Agreem ent), a hallgató addigi tanulm ányi teljesítm ényéről 
a tanulm ányok bárm ely időpontjában igazolás (Transcript 
o f  Records) kibocsátása, az oklevélhez a külföldi elism e
rést és külföldi m unkavállalást elősegítő oklevélm elléklet 
(Diplom a Supplement) társítása.

Az egész életen át tartó tanulás, a felnőttképzés kiter
jesztése is a Bologna folyam at egyik fontos célja. Ezzel 
ugyan látszólag sokan foglalkoznak nálunk, de valódi kon
cepció, új oktatási form ák végiggondolása, vagy akár az 
igények felm érése, egyfajta piackutatás csak nem  látszik 
előre mozdulni.

A  legtöbb vihart kavaró elem  a Bologna folyam atban a 
két főciklusú képzés (B.Sc.+M .Sc.) kialakítása.* Sokféle 
gondolat, elképzelés m erült fel ezzel a  kérdéskörrel kap
csolatban már eddig a m agyar felsőoktatás különböző kö
reiben, néhány gondolatot én is szeretnék ezekhez hozzá
tenni. A m agyar rektori konferencia állásfoglalása szerint a 
felsőoktatási törvényben kötelezően elő kellene írni a két

* A képzés bevezetéséről előzetes információt ad Molnár-Jobbágy közleményé 
jelen számunk 304. oldalán
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ciklus lineáris egym ásra épülését, am elynek egyenes kö
vetkezm énye lenne, hogy az egyetemi első ciklusnak és 
ugyanazon szak főiskolai képzésének (egy más helyen tel
je s íte tt első ciklusnak) te ljes átfedést kell m utatnia, az 
egyetemi első ciklusban főiskolai jellegű és tartalmú kép
zésnek kell folynia. A műszaki területen egy olyan elkép
zelést szeretnének megvalósítani, amely az eddigi 5 évről 
6 évre nyújtaná el az M .Se.-fokozat elnyeréséhez vezető 
utat (a két ciklusra 4+2 bontásban).

V élem ényünk szerint egy szak (pl. a vegyészmérnöki 
szak) képzésének illeszkedése a két főciklusú képzéshez a 
képzési struktúra teljes, átfogóbb újragondolását igényli. 
Ez amellett, hogy tisztázni kell egy adott szak főiskolai és 
egyetem i szintű képzésének kapcsolatát, jóval többet je 
lent, hiszen a m aster (m ester)fokozatra nem csak azonos 
szakiránynak (azonos szaknak) m egfelelő bachelor kur
zusról lehet jelentkezni, hanem egy adott m esterciklusnak 
megfelelő szakot sokkal nyitottabbá célszerű tenni a bache
lor fokozatot különböző szakokon megszerzettek számára 
pl. a vegyészm érnökképzés M .Se.-fokozatára olyan is 
jelentkezhet, aki vegyész szakon, kémiatanári szakon telje
sítette az első ciklust, vagy biom ém ök szak M .Se.-fokoza
tára beléphet az is, aki biológus szakon, esetleg kém ia
biológia szakos tanárként szerzett B.Se.-fokozatot.

Fontos alapelvnek kell tekinteni, am ely alapelv egyér
telműen tükröződik az European University Association és 
a European Com ission által 2002 szeptemberében kiadott 
„Survey on M aster Degrees and Joint Degrees in Europe” 
összeállításból, hogy a kétciklusú képzés bevezetése nem 
járhat a képzési idő és az akkum ulálandó kreditpontok nö
velésével. Ha valaki egy adott szakon, egy intézményen 
belül ju t el a bachelor fokozaton át a m aster fokozatig 
(úgynevezett in tegrált képzésben), az összegyűjtendő 
kreditpontok .száma 300 kreditpont lehet (az orvosképzés 
kivételével). Az integrált kétciklusú képzés tipikus szerke
zete 180+120 vagy 240+60 kreditpontos lehet, de el lehet 
képzelni 210+90 kreditpontos változatot is (a kreditek szá
ma egyértelm űen m eghatározza a képzési időket is, a hall
gató egyéni tanulmányi ideje ennél hosszabb vagy ennél 
rövidebb is lehet).

Egy kétciklusú, egyetemen folyó képzés első ciklusá
nak m egtervezésénél célszerű  átgondolni, hogy m ilyen 
változtatásokkal lehet közelebb hozni az adott szak egye
tem i első ciklusát a főiskolai képzéshez, m it kell tenni, 
hogy a bachelor fokozat m egszerzése minél használhatóbb 
szakem ber k ibocsátását je len tse. A közeledést a m ásik 
irányból (a főiskolai szintű képzés átalakításával) is elő le
het segíteni. Az egyetem i első ciklusban végrehajtott vál
toztatások ugyanakkor nem  veszélyeztethetik a m astercik- 
lus kibocsátási színvonalát.

Itt kénytelen vagyok utalni arra, hogy a magyar felső- 
oktatás történetében egyedül a vegyészm érnökképzésben 
volt olyan kísérlet, am elyik évtizedekkel korábban egyfaj
ta lineáris kétciklusú képzést vezetett be. Ezt akkor kétlép
csős képzésnek neveztük, és ez a kísérlet nem nevezhető 
sikersztorinak  az egyetem i szintű képzés színvonalát, 
eredm ényességét illetően (de a m egvalósítás még a főisko
lai szintre is képtelen disszonanciákat hordozott, így példá

ul a szerves kém ia első lépcsőben leadott anyagába nem 
tudták „belepréselni” a heterociklusos vegyületeket és a 
szénhidrátokat, így az akkor üzem m érnöknek titulált főis
kolai végzettségű vegyészm érnök nem igen tudta, hogy mi 
a tiofén, a furán, a glukóz).

Ha az egyetemi első ciklus és a főiskolai képzés teljes 
összhangja nem  látszik racionálisnak, akkor az egyetemi 
első ciklus „academ ic bachelor” (egyetemi bachelor) vég
zettséggel zárulhat, am ely azonban -  a tanterv, a tantárgy
program ok kisebb-nagyobb m érvű átalakítása esetén -  
szakképzettséget, szakképesítést is ad, hiszen hároméves, 
jó l m egtervezett képzés (még ha nem is koncentrál szélső
ségesen a gyakorlati ism eretek átadására) egy adott szakon 
speciális ism eretek elsajátításával já r  (és term észetszerű
leg az eltérés nagyságrenddel kisebb például a főiskolai 
vegyészm érnök szakon és a vegyészm érnöki szak egyete
mi első ciklusában szerzett ism eretek között, m int a főisko
lai vegyészm érnök és a főiskolai építőm érnök szakon elsa
játítandó ism eretek között). A főiskolán szerzett bachelor 
fokozat ilyen esetben „professional” (főiskolai) bachelor 
végzettséget és szakképesítést jelenthet.

Az egyetem en szervezett m ásodik ciklusú masterkép- 
zésre az egyetemi első ciklus 180 kreditpontjának teljes el
ism erésével lehet belépni az intézm ény által kidolgozott 
kiválasztási szempontok alapján. Ebben az esetben nem a 
hagyom ányos felvételi eljárást kell alkalm azni, hanem a 
hallgató első ciklusban m utatott teljesítm ényére célszerű a 
döntést alapozni.

Adott szak második ciklusú képzésével kapcsolatban 
m eg lehet határozni, hogy azon képzési szakcsoport főis
kolai szintű szakjairól, am elybe a m ásodik ciklusú szak 
tartozik, hány kreditpont elfogadásával lehet a tanulm á
nyokat elkezdeni, és ugyanez végiggondolható más képzé
si szakcsoportba tartozó, de szakmai szempontból közelál
ló szakok egyetemi első ciklusú képzésével kapcsolatban 
(nyilvánvaló például, hogy a műszaki képzési szakcsoport
ba tartozó vegyészm érnöki szak m ásodik ciklusába a ter
m észettudom ányos képzési szakcsoportba tartozó vegyész 
szak első ciklusának lezárását követően jelentkezők eseté
ben legalább 150 kreditpont elismerhető).

180 kreditpontos, első ciklusú képzés példáját véve fel 
kell sorolni azokat a főiskolai vagy egyetemi első ciklusú 
szakokat, am elyek szintén 180 kreditpontosak és m ind a 
180 kreditpont elismerhető. Az ilyen képzések esetén a li
neáris építkezés valósul meg, és nem kell különbséget ten
ni a professional és academic bachelor fokozat között.

A következő lépésben m eg kell határozni azokat a főis
kolai szakokat és egyetemi első ciklusú szakokat, amelyek 
180 kreditpontjából 160-180 kreditpont közötti kreditátvi- 
tel érvényesíthető, célszerű egy (20 kreditpontnál nem  tá- 
gabb) tartom ányt kijelölni, m ert különböző főiskolák azo
nos szakon folyó képzése, azonos szakok első ciklusú 
egyetemi képzése a különböző intézm ényekben is eltérése
ket mutathat, és ebből következően bizonyos eltérés lehet 
az elfogadott kreditpontok szám át illetően is. További ka
tegóriákat jelenthetnek azok a szakok, amelyekre vonatko
zóan 140 és 160 közötti, illetve 120 és 140 közötti kredit
pont vihető át.
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A 120-140 kreditpontnál alacsonyabb értékű tartom á
nyokba való besorolást m ár nem  érdemes elvégezni, de ez 
nem  záija ki akár az orvosképzés első ciklusából (ha lesz 
ilyen) az átlépést a vegyészmérnökképzés m ásodik ciklu
sába, de ilyen esetben értelem szerűen a kredit-korm ány- 
rendelet elveit kell következetesen alkalm azni, vagyis 
azon tantárgyak kreditértéke fogadható el, am elyek prog
ram ja legalább 75% -os átfedést mutat az adott szak első 
ciklusának valam elyik kötelező vagy kötelezően választ
ható tárgyával, a szabadon választható kreditkeret terhére 
persze bármi más, korábban teljesített tantárgy kreditpont- 
ja i elism erhetők. A kreditrendszer egyik jó l m egfogható 
előnye éppen a szintek közötti átjárás megkönnyítése, raci
onális szabályozása (az átjárás a hallgató számára, „kredit
kím élő” m ódon bonyolítható le). A 75%-os átfedés kritéri
um a term észetesen  a korábban em lített elism erési 
kredittartom ányok kijelölésénél is fontos szerepet játszik.

A  lineáris építkezés kötelezővé tétele azzal a következ
m énnyel jár, hogy a korábban „egyciklusú” ötéves egyete
mi képzés első három  évében a kétciklusú képzésre való 
áttérésnél m inden fontolgatás nélkül a jelenlegi főiskolai 
képzést kell m intának tekinteni. Ezzel elveszítjük az egye
temi képzés elméleti m egalapozását. Az ism eretek elsajátí
tásának logikája sérül, először a gyakorlati je llegű képzés
re helyezzük a hangsúlyt, m ajd a második ciklusban adunk 
magasabb szintű elméletet, am ely elmélet így „légüres tér
be” kerül.

A zt is m eg kell fontolni, hogy az egyetemen az első cik
lus gyakorlat-orientáltságának növelése másfajta laborató
riumi felszerelést, m űszerezettséget, másképpen felépített 
(részben teljesen új) félüzemi laboratóriumokat, berende
zéseket igényel. A gyakorlatorientált képzés team ben vég
zett gyakorlati projektek segítségével valósítható m eg a 
leghatékonyabban, de ez nagyobb oktatói terhelést jelent. 
Az előadások anyagát m inden évben csak frissíteni kell, a 
projektalapú képzésben nem  lehet egymást követő évek
ben azonos projekttém ákat kiadni a hallgatóknak. Jóval 
nagyobb m értékű (időigényesebb) oktatói odafigyelés, 
tanácsadás, értékelő  tevékenység szükséges a valóban 
eredm ényes projektalapú képzésben. M indehhez pedig je 
lentős képzési költségtöbblet (pénz, pénz, pénz) szükségel
tetik. Ha az íróasztalon kidolgozott új oktatási struktúrát 
nem tudjuk tartalomm al megtölteni, akkor a vegyészm ér
nökképzés színvonala, hatékonysága jelentősen csökken
het. Sajnos az új oktatási kísérlet megkezdését követően 
legkorábban 5 év múlva, de inkább 10 év m úlva derülhet 
ki, hogy valamit végzetesen elhibáztunk, és legalább 10 év 
szükséges a hiba korrigálásához.

A kém iától „m egfertőzött” képzések (különös hang
súllyal a vegyészm érnökképzés) vonatkozásában csak né
hány kérdéskör elemzésére, néhány gondolat felvetésére 
volt lehetőségem . A  gondolatok saját vélem ényt tükröz

nek, és sok esetben vitára ingerlőek. De ez is volt a szán
dékom, vitát gerjeszteni. Jó lenne, ha a vitában minél több, 
az érintett képzésekben jelentős tapasztalatokkal rendelke
ző és döntéshozásra jogosult szakem ber fejtené ki a véle
m ényét, vagy legalább magában alakítaná ki álláspontját a 
felvetett (és fel nem  vetett, de a tém ához kapcsolódó) kér
désekben. A vita, a közös gondolkodás adhat alapot a ve
gyészm érnökképzés m eglévő értékeinek m egőrzéséhez, új 
értékekkel való gyarapításához.

ÖSSZEFOGLALÁS

Réffy József: A „kémiával megfertőzött” felsőfokú szakembe
rek képzésének jelene és jövője
A közlemény áttekintést ad azon alapképzési szakokra az elmúlt 
néhány évben jelentkezők és felvettek számáról, amely szakokon 
a kémiának alapvető fontossága van. Ezen szakok közül a mér
nökképzésre a vertikális diverzifikáció, a képzés különböző 
szintjeinek a megjelenése figyelhető meg.
Általános tendencia, hogy a 18-23 éves korosztály egyre na
gyobb hányada végezhet tanulmányokat felsőoktatási intézmé
nyekben. Ez a jelenség a tömegképzés és az elitképzés szempont
jainak harmonizációját teszi szükségessé. A nem megfelelő 
mértékű finanszírozás miatt a laboratóriumi gyakorlatok részará
nya jóval kisebb annál, mint ami az előző évtizedekben jellemző 
volt a vegyészmérnökképzésben.
Komoly kihívás a felsőoktatási intézmények számára, hogy erő
síteni kell kapcsolataikat az iparral, a munka világával. Ezen a te
rületen fontos előrelépést jelenthet a szendvicsképzés, az alterná
ló képzés és a projektalapú oktatás bevezetése. A közeljövő egy 
másik kihívása a kétciklusú képzés kialakítása oly módon, hogy 
az ne veszélyeztesse az oktatás minőségét.

[Magy. Kém. Lapja, 58, 308 (2003)]

SUM M ARY

J. Réffy: The Present State and Future of Trainings in Study 
Programs of Higher Education, Closely Connected with 
Chemistry
The paper gives a survey of the number of applicants and the 
number of admitted students in the last few years to study pro
grams in which chemistry is the major discipline. Focussing on 
study programs in engineering, a vertical diversification, differ
ent levels of the training can be observed.
A general trend is the increased percentage of young people 
belonging to the age group of 18-23 years who can study in high
er education institutions. This phenomenon requires a harmoniza
tion of the aspects of mass and elite education. Due to financial 
reasons the share of laboratory practice is of smaller degree as it 
was characteristic for the training of chemical engineers in the 
previous decades.
A very important challenge for the institution is to strengthen the 
contacts with the industry, a possibility is given by introducing 
sandwich or alternating type of training and project-based educa
tion. Another challenge in the future is the establishment of two 
cycle training in a way which does not endanger the quality of the 
education.
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Non scholae séd vitae discimus
(Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk)

BAZSA GYÖRGY*

Bevezetés

A zt a m egtisztelő felkérést kaptam a kínai szervezőktől, 
hogy tartsak „keynote” előadást az általam legfontosabb
nak tartott kérdéskörről a 77. Nemzetközi Kém iaoktatási 
Konferencián  Pekingben (Beij ingben). A  konferencia vá
lasztott mottója: „ Új stratégiák a kémia oktatásában az új 
században. ”

Közel egy évtizeddel ezelőtt -  a N em zeti alaptanterv 
előkészítése során -  m ár nyom atékosan szem léletváltást 
sürgettem  a m agyar közoktatásban, term észetesen elsősor
ban a kém ia oktatásában [1]. A tanterveket jellem ző szinte 
egyoldalú túlzott tudom ányosság és maxim alizm us helyett 
m egtanulható tananyagot, életszerűséget, gyakorlatiassá
got, jó  értelem ben vett népszerűséget láttam -  messze nem 
egyedül -  szükségesnek. A zt gondolom, azóta nem hogy 
javu lt volna a helyzet, sokkal inkább romlott. A fiatalok 
(és a társadalom ) érdeklődése és megbecsülése a kém ia (és 
más term észettudom ányok) iránt fokozatosan rom lott -  itt
hon és külföldön is. Szám os -  később részletesebben is 
m egfogalm azott -  je lzésből és kedvezőtlen tényből csak az 
a következtetés adódik, hogy sürgősen és összehangoltan 
cselekednünk kell: az oktatásirányításnak, a tanároknak, az 
egyetem i oktatóknak, a kém ikus egyesületnek, az Akadé
m iának, a médiának.

Ebben a felfogásban választottam  előadásom címéül a 
régi latin közm ondást: „Non scholae séd  vitae d isc im us”, 
azaz „N em  az iskolának, hanem  az életnek  tanulunk” . 
A cím term észetesen tükrözi a tartalmat is, m ondanivalóm  
lényegét, de m ielőtt ezt kifejtem, három m egjegyzést kell 
tennem. A z egyik, hogy előadásom elsősorban a kém iára 
koncentrál, de gyakran szélesebb értelem ben, a term észet- 
tudom ányok (Science) vonatkozásában is érvényesnek te
kintem  m ondanivalóm at (a term észettudományok: m ate
m atika, fizika, kémia, földtudományok, biológia). A m ásik 
m egjegyzés, hogy gondolataim  elsősorban a közoktatás
ban oktatott kém iára vonatkoznak, tehát az általános és kö
zépiskolai kém iára, de bizonyos vonatkozásokban érte
lem szerűen érintik a későbbi, elsősorban nem szakosoknak 
oktatott kém iát is. S harmadsorban, bár jó részt m agyar ta
pasztalatokkal rendelkezem , de szép számmal fogok idéz
ni nem zetközi példákat is, s ennek alapján úgy gondolom, 
m ondanivalóm  elég általános érvényű. És végül hozzáte
szem, tudom , hogy megállapításaim m al nem  fedezem fel a 
spanyolviaszt, nem  leszek az első és sajnos valószínű az 
utolsó sem, aki ezeket mondja, hangsúlyozza és kiemeli.

* Debreceni Egyetem, Fizikai Kémiai Tanszék, Debrecen

A kémia jelenlegi helyzetéről

A  kém ia szinte évszázadok óta nagyon sok pozitív ered
m ényt tud felm utatni, m int például:

•  a kém ia tudom ánya -  és általában a term észettudo
mány -  nagyszerű tudom ányos eredm ényeket hozott, 
összességében m eghatározó m ódon hozzájárult az 
anyagi világ széles körű és m ély ism eretéhez és m eg
értéséhez;

•  az em beriség m egszám olhatatlanul sok, rendkívül 
változatos kém iai term éket használ, m int pl. gyógy
szerek, m űanyagok, ötvözetek, festékanyagok, üzem 
anyagok, műtrágyák, akkum ulátorok és elemek, ház
tartási kém iai anyagok, kozm etikum ok stb. A  XX. 
századot gyakran nevezték, nevezik a fizika, az atom 
energia, az inform atika, az elektronika, a biológia, 
stb. százada m ellett a műanyagok, a gyógyszerek szá
zadának is. Talán az sem véletlen, hogy szinte m indig 
a term észettudom ányok köréből szárm azik a század 
jelzője, hiszen ezek m eghatározóak voltak az em beri
ség fejlődése szempontjából;

•  a vegyipar régóta és ma is alapjaiban virágzó, fejlődő, 
igen term ékeny és gazdaságos iparág, a világ vezető 
cégei között nagy számban vannak neves vegyipari 
konszernek;

•  a kém iai és term észettudom ányi N obel-díjak nagy
szerű és világszerte elism ert eredm ényeket honorál
nak évről évre, az odaítélők a bőség zavarával küzde
nek.

A kém ia -  csak vázlatosan em lített -  nagyszerű ered
ményei és nélkülözhetetlensége ellenére újabban egész sor 
negatív társadalmi je lenség  észlelhető tudom ányunkkal és 
technológiánkkal kapcsolatban. Csak néhányat említek:

•  a közvélem ény m eglehetősen negatív, olykor elítélő 
velünk kapcsolatban: a kém ikusok felelősök a kör
nyezetszennyezésért, különböző újabb betegségekért, 
ipari katasztrófákért, ártalmas, gyakran rákkeltő ve- 
gyületekért (DDT, halogénezett szénhidrogének, sa
vas eső, cian idszennyezés stb.): „H a azt m ondod, 
hogy kém iát művelsz, akkor azt vélik, hogy szennye
zed az egész világot” m ondta egy am erikai postdoc;

•  a m édia gyakran vádolja, teszi felelőssé a kém iát az 
em beriség egészségének és biztonságának veszélyez
tetéséért (plasztikbom bák, kém iai fegyverek, ózon
lyuk stb.);

•  a felnőtt társadalom nak m eglehetősen alacsony a ké
miai ism eretanyaga, kém iai intelligenciája.

Egy tévékvízben hangzott el a kérdés: M i a H2S 0 4?
Salétromsav? Víz? Kénsav? Benzin? A közönség vála-
szai-nak m egoszlása így alakult: 30 -  20 -  40 -  10%;
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•  a társadalom ban különböző válaszok fogalm azódtak 
m eg erre a kedvezőtlen megítélésre: a bioterm ékek 
érthető népszerűségétől az áltudom ányok egészségte
len terjedésén át egészen a tudományellenes nézetek 
megjelenéséig.

Hogyan válaszolt ezekre az ellentmondásos hatásokra a 
kémia oktatása:

•  kitűnő teljesítm ények és eredmények születtek a ké
miaoktatás elit szintjén (kémiai olimpiák, nem zetközi 
kémiai versenyek stb.);

•  sok kiváló felkészültségű hallgató iratkozik be főis
kolák és egyetem ek kém ia szakjaira, program jaira, 
doktori képzésére;

•  ezzel szemben nagyon csökkent az érdeklődés a fiata
lok körében a kém ia (és a term észettudom ányok je 
lentős része) iránt: néhány esetben valóságos 
kem ofóbia m egjelenését is tapasztalhatjuk.

A Royal Society o f  Chem istry állásfoglalása (2001): 
„M inden elérhető inform áció azt mutatja, hogy a tanu
lók többsége a term észettudom ányos oktatást nem  ta
lálja érdekesnek és m otiválónak” [2].

Az 1996-os dán term észettudom ányi oktatási prog
ram  indoklása ezt állapítja meg: „A fiatalok érdeklődé
sének hiánya a term észettudom ányi programok iránt az 
oktatáspolitikai viták központi témaköre m aradt” [3];
•  csökken a jelentkezők és a beiratkozok szám a a kü

lönböző kémiai szakokon számos országban, így M a
gyarországon is. Ez évben m ár nem tudtuk betölteni a 
kereteket!

H. Curien űrtudós, a Francia Tudományos Akadém ia 
elnöke (Budapest, 2002.) szerint az Európai U nióban, s 
részben az U SA-ban „a term észettudományban nincs m eg
felelő utánpótlás, a fiatalok inkább az üzleti szférában 
akarnak karriert csinálni. -  A m egoldás alighanem az okta
tásban van: érdekesebbé kellene tenni a term észettudom á
nyos tárgyak tanítását” [4].

A Nature-ben, a nagy tekintélyű term észettudományos 
folyóiratban is ezt olvashattuk 2002 áprilisában: „V álság
ba került a kémia, s ezt a diákok apátiája katalizálja.” A ké
m ia -  miként a többi fizikai tudom ány -  jelenleg nagyon 
küszködik a diákok m egnyeréséért az egész világon [5].

A jelen helyzet néhány oka

•  A kém ia -  általában a term észettudom ány -  és a tech
nológia fejlődése olyan (köz)oktatási program okat 
eredm ényezett, am elyek elsősorban a tiszta és ipari 
kém iára (pure and applied chemistry) alapulnak, de 
nincsenek szoros kapcsolatban a „közönséges” , a hét
köznapokban tapasztalt kém iával. Az egyetem ek, a 
tudom ányos ism eretek létrehozásának és továbbadá
sának intézményei olyan tanárokat képeznek, akik fő
leg a tiszta tudom ányos és valam elyest az alkalm azott 
kém iában tájékozottak, következésképpen ezek a ké
m iatanárok lényegében ilyen kémiai tudást és szem lé
letet adnak tovább a diákoknak. Ilyenek a tankönyvek 
is. Néhányan, m eglehet jó  néhányan, ezek közül a di
ákok közül később tökéletesen alkalm asak a m aga

sabb tudom ányos szintű (kém iai) ok ta tásban  való 
részvételre, de legtöbbjük nincs felkészítve és nem 
képes kémiai ism ereteinek alkalm azására a hétköz
napokban, a gyakorlatban. M indez összességében egy 
tudományos irányultságú és tudom ányosan determ i
nált, m eglehetősen zárt kört eredményez, am elyet ál
talában nem sok m inden köt a való élethez, és am elyet 
nem  befolyásolnak valós társadalm i szükségletek.

A Davenport által vezetett bizottság így összegez: „Ti
zenkét legnépszerűbb, a 6 -9 . osztályban használt amerikai 
tankönyvet vizsgáltunk. A zt állapítottuk meg, hogy a tan
könyvek túl sok tananyagot tartalm aznak. A rossz tan 
könyv az egyik oka annak, hogy a diákok elfordulnak a tu
dom ánytól. Ha döntéshozókat oktatunk, akkor a piac 
sokkal jobb tankönyveket fog kikövetelni” [6].

„A m agyar tananyagok vezérelve a tudom ányosság, 
m iközben igen gyenge oldaluk a gyakorlatiasság . . . ” [1].

Egy népszerű és egyébként kiváló m agyar kém iai pél
datár 750 szám ítási példát tartalm az, de szinte egy sem 
kapcsolódik közülük a m indennapi élethez.

•  Egy szűk évszázaddal ezelőtt a tudom ány (benne a 
kém ia) lényegében (bár nem teljes m értékben) még 
m eglehetősen közérthető volt, ami m egengedte a tu
dom ány szinte naprakész oktatását m ajdnem  minden 
szinten. A tudom ány fejlődése lépésről lépésre olyan 
magas szintre juto tt, am elynek m egértése már m egle
hetősen speciális és m ély intellektuális képességeket 
igényel, s ezek m ár nem elérhetők a szokványos köz
oktatási körülm ények és az általánossá vált töm egok
tatás feltételei m ellett. Erre az oktatásnak nem  sike
rült megfelelő választ adnia. H asonlítsuk csak össze 
például a Trabantot a mai Ford M ondeoval, Edison 
fonográíját egy DVD-vel, Linné növényrendszerét a 
hum ángenom m al, a periódusos rendszert az enzimek 
finom szerkezetével, a  cukorinverzió kinetikáját a de
term inisztikus káosszal. Világosan látszik az (köz)ok- 
tathatóság különbözősége.

•  A  diákok túlterhelése: a m odem  tudom ányban m ár 
n incsenek  többé po lih isz to rok  (o lyan a tudom ány 
szinte minden terén tájékozottak és alkotók, m int pl. 
Descartes), a legtöbb tudós egy szűk tudom ányterület 
specialistája. A tananyag ugyanakkor azt kívánja meg 
a diákoktól, hogy öt-tíz tudom ány „kis tudósai” le
gyenek, ahelyett, hogy felkészítené ezeket a fiatalokat 
egy sokoldalú életre, m egtalálva és fejlesztve m in
denkiben a legjobban kam atoztatható egyéni képessé
geket.

N ational Science Education Standards (USA , 1996): 
„A legkiválóbb tanárok elhagyják az ism eretanyaggal túl
telített tankönyveket, és más m ódon keltik fel a diákok ér
deklődését” [7].

R. Colwell, a N ational Science F oundation  [(U SA) 
igazgatója (1999): „Az am erikai tankönyvek sokkal több 
tém akört tárgyalnak, m int számos más országbeliek. Pél
dául az am erikai 8. osztályosok Science  tankönyvei m int
egy hatvanhét tém akört tárgyalnak.” ... S a helyzetet egy 
régi m ondással jellem zi: „Egyre kevesebbet és kevesebbet 
tanulunk m eg -  egyre többről és többről” [8].
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Egy m agyar középiskolai kémiai tankönyv például 27 
m olekulageom etria típust, vagy 22 cukorféleséget tárgyal, 
egy m ásik az atom m agon belül ható négy erő kvantitatív 
képletét is m egtaníttatja a diákokkal.

•  A közvélem ényben korábban meglévő jó  tapasztalat 
és általános hit, hogy a tudomány képes és m eg is old 
számos társadalm i problém át, az utóbbi évtizedekben 
fokozatosan gyengült. Az em beriség néhány korábbi 
és újonnan keletkezett problém ája (pl. rák, környezet
szennyezés, AIDS, energiaforrások kimerülése stb.), 
azok m egoldatlansága lerom bolták ezt az optim ista 
képet, és egy ellentm ondásos és gyakran negatív 
m egíté lést a lak íto ttak  ki a társadalom ban a tudo 
mányról, beleértve a kémiát.

•  A legtöbb esetben mi ugyanazt a kém iát oktatjuk va
lamennyi diáknak, s ennek az a szinte kizárólagos cél
ja , hogy felkészítsük őket további kém iai oktatási 
program okban  való részvételre. A kém iai oktatási 
program ok gyakran a tiszta tudomány extraktumai.

A Royal Society o f  Chem istry m egállapítása (2001): 
„A je len  tananyagokban szereplő tartalom főleg a további 
term észettudom ányi (kém iai) tanulm ányokra készít fel, 
sokkal inkább, m int eligazodásra a XXI. század változó vi
lágában” [2].

Ciesellschaft D eutscher Chem iker (2001): „A m odem  
kém iaoktatásnak nem  csak a lehetséges kémiai tanulm á
nyokra kell felkészítenie a diákokat” [9].

•  A  tanárok értékelése és sikerei elsősorban, sőt majd
nem  kizárólag az elit sikeres képzésén alapulnak: a jó  
eredm ények a tanulm ányi versenyeken (olimpiákon) 
és a sikeres felsőoktatási felvételi adatok (azokban az 
országokban, ahol felvételi vizsga van) jelentik  az el
ism erés alapjait. A  töm egoktatásban elért eredm é
nyekre szinte senki sem figyel, és ez nem  hoz elism e
rést a tanárnak!

•  A kém ia oktatásában a m otiváció nem elégséges, és 
nem  alkalm azkodik a m odem  kor követelm ényeihez. 
N em  tudja eredm ényesen és sikeresen felvenni a ver
senyt a fiatal generációt érő számos már attraktív és 
erős hatással.

•  Igen erős az utóbbi időkben más divatos és jó l jöve
delm ező terü letek  (közgazdaság, jo g , inform atika, 
kom m unikáció, m édia stb.) elszívó hatása.

M indezek drám aian csökkentették az ifjúság  
érdekló'dését a term észettudom ányokban, 

különösen a kémiában.
Sürgősen cselekednünk keli!

Megoldások és akciók: a kémiaoktatás céljának 
újrafogalmazása

A jó  válaszokhoz m indenekelőtt jó  kérdésekre van szük
ség! Ezt tette a P IS A -2000 program (Programme fo r  Inter
national Student Assessment), am elyben az OECD és né
hány más, összesen 31 ország vett részt. A PISA lényege 
[10]:

•  a korábbi nem zetközi felm érésekkel ellentétben, 
am elyek az iskolai tudás m egism erésére irányultak, a 
PISA azt kívánja feltérképezni, hogy a diákok m eny
nyire felkészültek arra, hogy majd megállják a helyü
ket a m indennapokban, és alkalm azkodni tudjanak a 
munkaerőpiac változó körülményeihez. Azaz nem ar
ra koncentrál, hogy a diákok mennyire tanulták meg a 
tételes iskolai tananyagot;

•  a PISA új, három évenkénti felm érése a 15 éves diá
kok tudásának és képességének, annak, hogy a diákok 
kötelező tanulm ányaik befejezésekor milyen, a társa
dalmi életben való teljes részvételhez szükséges tu
dást és képességeket szereztek. A diákok teljesítm é
nyét vizsgálja az olvasásértésben, a m atem atikában és 
a term észettudom ányos m űveltségben;

•  a PISA által definiált természettudományos műveltség 
fogalm a m agában foglalja az alapvető tudom ányos 
koncepciók ismeretét, hiszen ezek segítenek világunk 
m egism erésében, ezek tükrében hozzuk döntéseinket. 
A m eghatározás m ellett m agában foglalja a term é
szettudom ányos kérdések felismerésének, bizonyíté
kok használatának, tudom ányos következtetések  
levonásának és ezek m egfogalm azásának szükséges
ségét. A diákoknak világunkat érintő fontos term é
szettudom ányos koncepciókat kellett értelm ezniük, 
felhasználniuk. Ebbe a műveltségi területbe vannak 
besorolva, például az élethez és az egészséghez, a 
F ö ldhöz és környezetünkhöz, valam in t a m odern 
technológiához kapcsolódó fogalm ak és ismeretek;

•  a P IS A -2000  első je len tése M agyarországon nagy 
m eglepetést és valóságos m egrökönyödést keltett: 
változatlanul kiváló elitoktatásunk m ellett a töm egok
tatás ilyetén eredm ényessége meglehetősen elszom o
rító képet mutat.

A röviden vázolt helyzetből úgy gondolom  az előrelé
péshez és a fejlődéshez legalább két meghatározóan fontos 
lépés következik:

•  olyan kém iát kell tanítanunk, am ely a diákok többsé
ge  szám ára fontos és hasznos, és nem kizárólag a jövő 
kém ikusát kell látnunk minden tanulóban: a jelenlegi 
diákok döntő többsége használója és fe lhasználója  
lesz kémiai tudásának, nem pedig előállítója  vagy to
vább adója  az (új) eredm ényeknek. Lényeges, hogy 
mennyire felkészült felhasználója;

Royal Society o f  Chemistry: Az új tananyag „azt a célt 
kell szolgálja, hogy ne csak a kém iát tovább tanulók hasz
nosíthassák, hiszen végül is csak a korosztály 6% -a fog a 
későbbiekben kém iát tanulni” [2];

•  term észetesen tudom ányos m egalapozottságú, de a 
valós világra orientált kém iát kell tanítanunk: racio
nális m éretű és mélységű, jó l megérthető és hasznos 
kém iai tudásra van szükség, de nem  szabad nagyon 
mély, nagyon széles, ezért szinte biztosan elfelejtődő 
elm életi és adathalm azt tanítani. A diákok ezt úgy 
sem tanulják és nem  is őrzik meg.

National Science Education Standards: „A kiváló taná
rok a term észettudom ányos oktatásukat a diákok életével 
hozzák kapcsolatba, ahelyett, hogy kizárólag egy követke

mkl318 2003. 58. ÉVFOLYAM. 9. SZÁM



ző iskolai term észettudom ányos program ra készítenék elő 
őket” [7].

Royal Society o f  Chem istry: „Szükséges sokkal na
gyobb m értékben fókuszálnunk azokra a dolgokra, ame
lyet az em berek a tudományból az iskolán kívül használ
nak” [2].

P IS A -2000: „Term észettudom ányos eszköztudásnak 
azt a képességet tekintjük, am elynek segítségével term é
szettudom ányos ism eretekből tényeken alapuló következ
tetéseket vagyunk képesek levonni annak érdekében, hogy 
megértsük a természetet, és döntéseket hozhassunk a vi
lágról és mindazokról a változásokról, am elyeket az em be
ri tevékenység ebben okoz” [10].

Néhány fontos állásfoglalás

N ational Science Education Standards (1995): „Egy olyan 
világban, am ely tele van tudom ányos felfedezések sokasá
gával, a term észettudom ányos műveltség mindenki szám á
ra szükséglet. M indenkinek szüksége van tudom ányos 
in form ációk  használatára, hogy dönthessen a hétköz
napokban felm erülő kérdésekben. M indenki képes kell le
gyen intelligens részvételre nyilvános vitákban, olyanok
ban, am elyek tudom ányos és technológiai kérdéseket is 
tartalmaznak. M indenkinek m eg kell adni annak lehetősé
gét, hogy részt vegyen a term észet világának m egism eré
sével já ró  szellemi élvezetekben” [7].

Royal Society o f  Chem istry (2001): „Tartsunk lépést a 
nem zeti tananyagban a XXL század változó világában. 
Ahelyett, hogy m inden diákot felkészítenénk további ter
mészettudom ányi tanulmányokra, a tananyag legfőbb cél
ja  az legyen, hogy készítse fel őket a teljes és tartalm as 
életre a XXL század világában, miközben biztosítja tartal
milag azok szükségleteit, akik további term észettudom á
nyos tanulm ányokat kívánnak folytatni” [2].

G esellschaft D eutscher C hem iker (2001): „A z okta
tásnak elsősorban azokat az alapism ereteket kell k ia la
kítania, m elyek a term észetben, a környezetben és a tech
nikában  m egjelenő kém iai je lenségek  tárgyilagos és 
kritikus megértéséhez szükségesek” [9].

Reformkísérletek példái

A z életszerűség erősítése a kémiai tudomány szokásos 
szerkezetében

•  A dán oktatási m inisztérium  olyan projektet kezde
m ényezett, am elyben a gim názium i term észettudo
mányos oktatás erősíti a diákok érdeklődését m ate
m atikában, fizikában és kém iában, és ezzel motiválja 
őket további technológiai és term észettudom ányos ta
nulmányokra. Ezek a speciális osztályok rendszeres 
kapcsolatot építenek ki cégekkel és felsőoktatási in
tézményekkel (az ipar és az oktatás együttműködése)
[3].

•  A „LU M A ” nevű finn fejlesztési program a m atem a
tikában és a term észettudom ányokban a következő 
célokat tűzi ki: a tanulási környezetet úgy kell fejlesz

teni, hogy valamennyi diákban felkeltse az érdeklő
dést a jelenségek m egfigyelésére, kísérletek végzésé
re, és hogy a diákok alkalm azni tudják tudásukat a 
mindennapi életben jelentkező problém ák m egoldá
sára. K öm yezetcentrikus m egközelítést valósítanak 
meg m atem atikai és term észettudom ányi tárgyakban. 
A diákok olyan tudást szereznek, am ely alkalm as a 
hétköznapi életben való eligazodásra és egyúttal to
vábbi tanulm ányokra is [11].

Projektalapú tantervek kifejlesztése

•  Salters A dvanced  Chem istry  (Yorki Egyetem , GB): 
„Szigorú és stimuláló tárgyalást biztosítunk a kém iá
ban, am ely m egalapozza a későbbi kém iai tanulm á
nyokat és kielégíti azokat is, akik nem  fognak a ké
sőbbiekben kém iát tanulni” [12].
A főbb témakörök:

-  az élet elemei
-  tüzelőanyagok kifejlesztése
-  az ásványoktól az elem ekig
-  a légkör
-  a m űanyag-forradalom
-  polim erek tervezése
-  proteinek átalakítása
-  az acél története
-  a m ezőgazdaság szempontjai
-  színek tervezése
-  az óceán
-  gyógyszerek tervezése

•  C hem istry in the C om m unity  (Chem Com m , USA): 
„A  kém iát társadalm i problém ák köré szervezi. A di
ákok a tanár vezetésével úgy haladnak előre, hogy 
m egtanulják a tartalm at, értékelik az adatokat, és dön
téseket hoznak ism ereteik és az adatok alapján” [13].

-  A  víz: szükségleteink biztosítása
-  Petróleum: előállítsuk? Égessük el?
-  M agkém ia mai világunkban
-  Egészség: kockázataink és választásunk
-  Kémiai anyagforrások m egőrzése
-  Értsük m eg élelm iszereinket
-  Kémia, levegő és időjárás
-  A  vegyipar: ígéretek és kihívások

•  A  zö ld  kémia  célja a környezetbarát szem lélet érvé
nyesítése a kém ia egészében [14].

Parallelprogram ok biztosítása

•  Ontario Curriculum  (Kanada): A  középiskolák szá
m ára készített új tanterv lehetővé teszi, hogy a diákok 
válasszanak felkészültségük, érdeklődésük és céljaik 
alapján. A 9. és 10. osztályban három típusú tananya
got ajánl: tudományos, alkalm azott és nyitott. A  11. és 
12. osztályban a diákokat előkészítik a végzés utáni 
célok szerint, azaz felsőoktatásra, átm eneti alkalm a
zási tréningre vagy m unkavállalásra [15].

A tudományos program  az elmélet és absztrakt problé
mák tanulm ányozása révén fejleszti a diákok tudását és ké
pességeit. A program  egy tém akör alapvető kérdésére és az
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azzal kapcsolatos tém ákra koncentrál. Ezek m egfelelő 
m értékben gyakorlati alkalm azásokat is tartalmaznak.

Az alkalm azott program ok az adott tém akör m eghatá
rozó alapelveire koncentrálnak, és a diákok ismeretanyagát 
és képességeit gyakorlati alkalm azásuk és konkrét példák 
segítségével fejlesztik. Ismerős, gyakorlatias helyzetek se
gítik az elm életi kérdések illusztrálását és a diákok lehető
séget kapnak kísérletalapú, kézenfekvő alkalm azásokra 
azon koncepciók és elm életek terén, am elyet éppen tanul
mányoznak.

A kémiaoktatás további fontos szempontjai

M it nem akar je len ten i a vázolt koncepció:

•  nem je len t -  tudom ánytól m entes -  tiszta háztartási 
vagy felhasználói kémiát;

•  nem  je len t általános gyakorlati képzést;
•  nem je len t term észetesen tisztán elméleti kém iát sem;
•  nem  je len t egyetlen kizárólagos tananyagot (az élet 

egy am erikai m etropolisban élő diák szám ára egészen 
más környezetet jelent, m int egy magyar falusi gye
rek számára);

•  nem  je len t l 'a r tp o u r  l ’art kémiát! A kém ia egyesek
nek (nekünk, kém ikusoknak) szép és csodálatos, de 
nem  ezért tanítjuk, hanem  mert kivétel nélkül m in
denkinek hasznos és nélkülözhetetlen;

M it akar -  csak címszerűen összegezve — 
ez az elképzelés: •

•  tudom ányos (kémiai) műveltséget a XXI. század tu
dásalapú társadalm ának felhasználói és döntéshozói 
számára;

•  kiegyensúlyozottságot az elméleti, technológiai, kör
nyezeti, gazdasági és társadalmi aspektusok között;

•  interdiszciplinaritást, hiszen a term észet, az élet egy
séges, egész, nem  különbözteti meg a fizikát, a ké
m iát és más term észettudom ányi tárgyakat;

•  érthető, világos alapfogalm akat és jó l megalapozott 
elméleti ismereteket;

•  a tudom ányos kutatás és gondolkodás elveinek, m ód
szereinek, teljesítőképességének és korlátainak ism e
retét;

•  a diákok bevonását a gyakorlati és kézügyességet fej
lesztő m unkákba;

•  projekteket és esettanulm ányokat az aktuális társadal
mi kérdések köréből;

•  örömet, érdeklődést és élvezetet a kémiai program ok
ban és tanulásban;

•  változatos tanítási módszereket, melyek tudományos 
m űveltséget, ism eretet és képességet fejlesztenek;

•  az inform atikai és kom putertechnológiák alkalm azá
sát a kém ia oktatásában;

•  a diákok készségeinek olyan fejlesztését, hogy alkal
m azni tudják ism ereteiket és képességeiket a valós

életben, m int pl. kom m unikációs képesség, csoport- 
munka, m otiváltság, elkötelezettség, gazdasági és jo 
gi tájékozottság, alkalm azkodóképesség, rugalm as
ság, kreativitás, managem ent és problém amegoldás, 
vezetőképesség, tervezés, döntésképesség, ICT adott
ságok, idegennyelv-ismeret;

•  esélyt biztosítani m inden gyereknek: az „Egy gyer
m ek sem  m aradhat le!” (No child  left behind!) lett
2002-ben az új am erikai elnök első általánosan tám o
gatott törvénye;

•  m agasan képzett, lelkiismeretes, jó l fizetett tanárokat 
és aktívan tanuló diákokat;

•  hatékony diák-tanár-szülő-társadalom (gazdaság, ipar) 
együttműködést;

•  a kém ia társadalm i és iskolai képének javítását;
•  pozitív képet a term észettudom ányokról a médiában: 

kulcs az em beriség jólétéhez;
•  a diákoknak tudniuk kell: mi az életnek, a m unkahely

nek és a további tanulm ányoknak egyaránt tanulunk.

Következtetések

A jelen  helyzetben közös egyetértést kell kialakítanunk a 
kém ia oktatásának új stratégiájában.

A  jelen  helyzet je llem zője töm ören tudomány vezérelte 
— „ élethiányos ” kémia.

Az új helyzet jellem zője 
tudom ányra alapozott -  életorientált kémia 

legyen, azaz
non scholae séd  vitae discimus!
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ÖSSZEFOGLALÁS SUMM ARY

Bazsa György: Non schoiae séd vitae discimus (Nem az iskolá
nak, hanem az életnek tanulunk)
A szerző rövid áttekintést ad a kémia társadalmi helyzetéről, 
megítéléséről, s ezzel összefüggésben a kémia, mint közoktatási 
tantárgy eredményeiről és problémáiról. Számos tekintélyes szer
vezet véleményét is alapul véve, részletesen elemzi, hogy melyek 
azok az okok, amik a kémia oktatását egyre kritikusabb helyzet
be hozták. A rossz felfogásban, nem jó feltételek mellett tanított 
kémia nemcsak a fiatalok érdektelenségét eredményezi, s ezzel a 
kémikus utánpótlás minőségét, sőt mennyiségét veszélyezteti, 
hanem a felnőtt társadalom kémiai környezet- és egészségkárosí
tó műveletlenségét, kémiaellenességéhez is hozzájárul. Végkö
vetkeztetése: a jelenlegi tudományvezérelt, ám élethiányos ké
miaoktatást át kell alakítanunk egy tudományra alapozott, életre 
orientált kémiaoktatássá.

[Magy. Kém. Lapja, 58, 316 (2003)]

G. Bazsa: Non Scholae Sed Vitae Discimus (Learning Not for 
School but Life)
The author provides a short overview of the situation and evalu
ation of chemistry in the society, and describes the results and 
problems of chemistry teaching in details. Considering the clear
ly expressed opinions of several respected chemical societies and 
educational data it highlights the reasons that resulted in a critical 
situation of chemistry teaching. The bad concept, the poor condi
tions of chemistry teaching resulted in a continuously decreasing 
interest by the young generation, threatening the sources of active 
chemists. This contributes to an underdeveloped chemical knowl
edge in the society, threatening our environment and health. The 
final conclusion is: the present science-dictated but life-omitted 
chemistry teaching should be transformed into a science based, 
life oriented one.

Az alap- és középfokú kémiatanítás helyzete Magyarországon

KOVÁCSNÉ CSÁ NY I CSILLA*

Bevezetés

Kém iát a Nemzeti alaptanterv [1] bevezetése óta a diákok 
csupán 4 évig tanulnak. A kerettanterv szerint [2] az első 
ism erkedő tanév (7. osztály) után, am elyben kém iai alapis
m eretekkel foglalkoznak, az általános iskola 8. osztályá
ban a szervetlen kém iával ism erkednek meg. Ezzel a kö
zép iskolában m ár egyáltalán  nem  találkoznak. A 9. 
osztályban általános kémia, a 10.-ben szerves kém ia a tan
anyag. Fernengel András a kém ia kerettantervi bizottság 
vezetője így fogalm az [3]: „A tananyag fe lép ítése  a leíró 
kém ia tekintetében lineárissá válik: leíró szervetlen kém iát 
csak általános iskolában, leíró szerves kém iát csak közép
iskolában tanulnak a gyerekek. Szervetlen kém ia csupán 
az általános kém ia illusztrálásaként, igazolásaként fordul 
majd elő a középiskolában. Az érettségi és felvételi vizsgá
ra az általános iskolában szerzett szervetlen kémiai tudás
sal kell majd felkészíteni a diákokat, ami a jelenlegi kere
tek között szinte lehetetlennek tűnik. A z átállás a szakma 
szám ára kom oly kihívást je len t.” A  kerettantervek életbe
léptetésekor bevezetett alacsony óraszám okkal a term é
szettudom ányok m ég jobban háttérbe szorultak.

A tananyagcsökkentés az iskolákban főleg óraszám - 
csökkentésként jelentkezett. A négy tanév alatt általában 
220-296 kém iaórán vesznek részt a tanulók, de előfordul 
m ár jelenleg is kisebb óraszám. Várható a további csök
kentés. Érettségire kevés tanuló jelentkezik, és ha mégis 
választják, a felkészítés gyakran csak a kém iaszakos áldó- *

* Fővárosi Pedagógiai Intézet, Budapest

zatkész m unkájával oldható meg. A  kém iából felvételizők 
szám a is csekély. A zokon a területeken, ahol a kém ia a fel
vételi tárgy, gyakran alacsony pontszám m al vagy felvételi 
nélkül is be lehet ju tn i az egyetem re, főiskolára. M íg a 
’60--80-as években a legjobbak jelentkeztek kém iafelvéte
lit igénylő területekre, addig m a a legjobb tanulók még 
m indig inkább a közgazdasági vagy jog i területet választ
ják . Berkes Lajos, a veszprém i M egyei Pedagógiai Intézet 
és Szakszolgálat szaktanácsadója a K ém iatanárok Nyári 
Országos Továbbképzésén 2002-ben, Egerben, „B úcsú a 
kém iától” című előadásának összefoglalójában [4] azt írja, 
hogy „a közoktatás résztvevői türelm etlenül toporognak a 
kém ia betegágyánál, a haláltusa végét várva” és azt állítja, 
hogy „tíz éven belül a kém ia, m int kötelező, közism ereti 
tantárgy m egszűnik” . Ennek három  fő okát látja: 1.) Igazo
dás az európai szokásokhoz, ugyanis az uniós országokban 
a term észettudom ányos tárgyak óraszám a m ég a kerettan
terv szerintinél is alacsonyabb. 2.) A kém iatanításban a 
közoktatás résztvevői nem  érdekeltek a kém iatanítás fenn
tartásában. E llenérdekelt az iskolafenntartó, m ert a kém ia- 
tanítás sok pénzbe kerül, a kém iatanár, m ert kém iát jó l ta
nítani m unka- és időigényes, sőt veszélyes. 3.) A  szülők 
döbbenten tapasztalják, hogy gyerm ekük ugyanúgy szen
ved a kém iával, m int ők annak idején. Ám  a gyerek szen
vedése fájdalm asabb, m int a sajátjuk volt. Ezek a szülők 
ülnek az iskolaszékben, az önkorm ányzatokban, a m inisz
térium ban, a tantervi bizottságokban.

A kém iával kapcsolatos országos és nem zetközi verse
nyeken azonban a kiváló tanárok m unkája nyom án m a is 
k iem elkedő  eredm ények  születnek. A m agyar tudósok  
nagy nem zetközi elism ertségében biztosan szerepet já tszik  
a m agyar iskolák hagyom ányosan jó  term észettudom á-
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nyos képzése, am ely a logikus gondolkodás fejlesztésében 
különleges szerepet játszik.

A személyi feltételek

A tanárok közül sokan (gyakran a legjobbak) az ínségesen 
alacsony fizetésű években elhagyták a pályát. Tanári fize
tésük többszörösét keresik az új munkahelyen. Bár taníta
nak m ég az egyetem ekre, főiskolákra magas pontszám mal 
bekerült kollégák is. A jelenleg  tanítók között is sok a jó  
pedagógus, az igényes szakember. Nem  véletlen, hogy az 
igazgatók, igazgatóhelyettesek között sok a kémiaszakos.

Egy 1997-ben 220 általános iskolában, 54 gim názium 
ban és 76 szakközépiskolában, a fővárosban készített m é
rés szerint a kém iatanárok között magas az egyetem et vég
zettek  aránya és a v izsgált 686 fő közül 18 doktori 
fokozattal is rendelkezett (1. táblázat). A pályán maradók 
viselik a tantervi, tankönyvi problém ák terhét is. Kevés si
kerélm ényben van részük. Előfordul, hogy a m unkájukat 
kevéssé ism erik el a diákok, a szülők és az iskolavezetés 
tagjai is. K edvüket szegi a tanulók érdeklődésének hiánya, 
a sok felesleges, nem  a tanítás, a nevelés m inőségét, haté
konyságát javitó  iskolai feladat. A legkevésbé azoknak a 
kollégáknak a m unkáját értékelik, akik következetes, rend
szeres órai és tanórán túli m unkával, lépésről lépésre fej
lesztik a diákokat, de előfordul, hogy a versenyhelyezés
nek, sikeres felvételinek sincs elismerése.

1. táblázat
A fővárosi kémiatanárok végzettsége

(1997. fő' és százalék/iskolatípus)

Iskolatípus Egyetem Főiskola Egyéb

1

„
Össze

sen

D
ok

to
ri

fo
ko

za
ta

va
n

Általános iskolában 102 (33%) 187 (60%) 22(7%) 311 3
4, 6, 8 oszt.

1163 (90%) 6(3%) | 13(7%)
gimnáziumban

182

Szakközépiskolában 166(86%) 5(2,5%) 22(11,5%) 193 6
és gimnáziumban 9
___________ L 1______ _______ 686 fő

A kis iskolákban, ahol 2-3 párhuzam os osztály van, az 
órák ellátása nem je len t egy teljes státust a kém ia-fizika, 
kém ia-biológia, biológia-földrajz szakos tanárok számára. 
Ezért vannak iskolák, ahol óraadó tanárokkal, olyan nyug
díjasokkal tudják elláttatni az órákat, akik nem  m indig vé
geznek m egfelelő m inőségű munkát. A hiányzó tanár he
lyettesítése -  megfelelő számú kolléga, illetve az alacsony 
óraszám  m iatt -  sem m indig oldható meg megfelelő szakos 
kollégával. Laboráns csak kivételes iskolákban van.

A tárgyi feltételek

Az inform atika tantárgy terem igényét több helyen a term é
szettudom ányi előadó és/vagy szertár m egszüntetésével 
oldották/oldják meg. Ennek ellenére a fővárosi szaktanács- 
adók a 2002-2003-as tanévben m eglátogatott iskolák kö
zül csak egyben nem  találtak szaktantermet. Bár az előadó
terem m el rendelkező iskolákban sincs m inden tanóra a

szakteremben. Írásvetítő, tévé, videó a tanórán általában a 
kém iatanárok rendelkezésére áll, de csak néhány igen jó l 
felszerelt iskolában van a kém ia tanterem ben számítógép 
és projektor. A minim ális eszközök beszerzése számos is
kolában csak most indul/indult. A beszerzésekhez a m eg
felelő anyagi háttér csak pályázatok segítségével biztosít
ható. Ezek további terhet rónak a term észettudom ányos 
szakosokra.

A kém iaszertárak új szabályozóinak bevezetése ugyan
csak növelte/növeli a terheket. Gyakran átláthatatlanok, 
követhetetlenek az A N TSZ elvárásai. Teljesítésükért a 
szertárfelelősök általában sem órakedvezm ényt, sem tú l
m unkadíjat nem kapnak. M ind a tanárokat, m ind az isko
lavezetést aggodalom m al töltik  el a 2003-ban tervezett 
Á N TSZ-ellenőrzések is. Sípos János  közoktatási helyet
tes állam titkár, a kém iai b iz tonságró l szóló 2000. évi 
XXV. törvénnyel kapcsolatban je lzett problém ákra vála
szolva kifejtette, hogy „a kém iatanárnak a szertár m űköd
tetésével, rendezésével, a kísérletezéssel kapcsolatos fel
adatai m unkaköréhez tartozó , kö te lezően  ellátandó 
szakfeladatnak m inősülnek, am elyeket kötelező tanórai 
foglalkozásán  felüli m unkaideje terhére kell e llá tn ia .” 
„Nem  tervezünk részükre órakedvezm ényt adni”- véleke
dett. Leírja azt is, hogy „a vegyszerek szakszerű tárolása, 
adatlappal való  ellátása, esetleges m egsem m isítésének 
költségei olyan kiadások, összegek, am elyeket az iskola 
költségvetésében kell m egtervezni” . „A fenntartónak a 
m űködéssel kapcso la tos k iadásokat b iz tosítan i k e ll.” 
Az OM által 1998-ban megjelentetett kötelező eszköz- és 
felszerelési jegyzék hiányzó eszközeinek pótlására, helyi
ségeinek kialakítására „2003. szeptem ber 1-jéig adott ha
táridőt az iskolafenntartóknak” . A kockázatbecslés, kocká
zatkezelés, m éregkönyvvezetés mellett „gondoskodni kell 
a kétes eredetű vegyszerek, vegyületek, hulladékok tárolá
sáról, begyűjtéséről, megsem misítéséről,, is. Jelzi továbbá, 
hogy „am ennyiben a törvény valam ely előírása a végrehaj
tás, az értelmezés tekintetében nehézséget okoz, szakmai 
segítséget lehet kérni a törvény nyom án létrehozott tárca
közi bizottságtól”, m elyben az OM képviselője dr. Bánky 
Tamásné.

Tanítás-módszertani tapasztalatok

Sok iskolában m ég ma is a leggyakrabban alkalm azott 
m ódszer a prelegálás, am elynek során a tanár előadást tart, 
és a szemléltetés abban merül ki, hogy írja a táblára a kép
leteket, egyenleteket. A tanulók passzív résztvevői az órá
nak. Gyakran alkalm azzák a kém iatanárok a kérdve kifej
tő m ódszert is, am ely m ár aktivitásra serkenti a diákokat, 
de nagy hibája, hogy az osztálynak többnyire csak kis há
nyada gondolkodik együtt a tanárral. Örvendetes viszont, 
hogy egyre több iskolában látnak a szaktanácsadók tanulói 
és tanári kísérleteket. Bárm ilyen kicsi az óraszám, a ké
miát nem  szabad kísérletek nélkül tanítani. A tanulókísér
letek számának növekedését jelentősen segíti a csem pela
pon, késhegynyi, illetve cseppnyi anyaggal elvégzett 
kísérletek elterjedése. További előrelépés szükséges azon
ban a tanulókísérletek szervezettségében.
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A tanárok m ódszertani kultúrája a továbbiakban is fej
lesztésre szorulna. N em  m egfelelő azoknak a m ódszerek
nek az aránya, am elyek során m inden tanuló önállóan, 
differenciált feladatokkal dolgozik, valam int kicsi a cso
portm unka aránya is.

Probléma, hogy a tanárok nem igen m ernek szelektálni 
a túlzottan is elméleti tananyagban. M indent igyekeznek 
megtanítani, ami a tankönyvben megtalálható. A m em ori
zálandó elvont ism ereteket fel kell, hogy váltsa a m inden
napokban használt kém iai anyagok ism erete. F ernengel 
András az Új Pedagógiai Szemlében írja [3]: „A kerettan- 
terv ...kom oly  szemléleti változást követel a kém iataná
roktól. Kom oly hangsúlyt kapnak az egész tantervet átha
tó alapelvek:

•  az akadém ikus tudás helyett a m indennapi élethez 
kapcsolódó tananyagszervezés,

•  a tevékenységen keresztül m egvalósuló képességfej
lesztés,

•  az élm ényszerű kém iatanítás igénye,
•  a kísérletek és a modellezés kiemelt szerepe,
•  a környezetvédelm i kérdések hátterének m egvilágí

tása,
•  a  problém am egoldó feladatok,
•  a  szám ítástechnika alkalmazása,
•  az írott és a szóbeli kommunikáció gyakoroltatásának 

előtérbe helyezése” .
U gyanakkor szakm ai, m ódszertani továbbképzésekre 

egyre kevesebb a jelentkező (2. táblázat). Ezeken a kém ia
tanárok bevált, a mindennapi m unkát könnyítő, új, a taní
tás színvonalát em elő ötletet tanulhatnának meg. A  je len t
kezések  elm aradásának oka gyakran iskolaszervezési 
problém a (pl. nem  oldható meg a kolléga helyettesítése 
vagy az iskolának fontosabb, ha délután is iskolai feladato
kat lát el a szaktanár), illetve a továbbképzés költségét ne
hezen gazdálkodja ki az iskolavezetés. Ok lehet az is, hogy

2. táblázat
5 éven belül továbbképzésben részt vett tanárok 

száma az 1997-es fővárosi mérés szerint

A képzés helye

Á
lta

lá
no

s 
isk

.

G
im

ná
zi

um

Sz
ak

kö
zé

pi
sk

.

A képzés témája

ELTE 27 19 14
Új tartalomhoz új módszerek 
Mindennapok kémiája 
Internet a kémiaoktatásban

FPI 65 7 8
Felkészülés a NAT-ra 
Környezetvédelem 
Új kísérletek

NTK 4 - -

Tanítóképző 1 - -

Veszprém 4 - -

OKKER - 1 -

Soros Alapítvány 1 - 1
Dohányzás, drog, alkohol, 
AIDS

PSZK 6 - -

egyéb - 5 2

egyes tanárok a m egfelelő értelm iségi lét eléréséhez szük
séges anyagi feltételek m egterem tését választják inkább a 
továbbképzés helyett.

A középiskolás tanárokat szinte m egoldhatatlan helyzet 
elé állítja az, hogy az általános iskolából a diákok igen kü
lönböző kém iai képzettséggel kerü lnek  a 9. osztályba. 
A  kém ia felzárkóztató foglalkozásaira az iskolák csak a 
legritkább esetben tudnak anyagi fedezetet biztosítani.

A tanárok  m unkájának ellenőrzése a szakfelügyele t 
m egszüntetése óta rendszertelen, ritka. A szakértők díjá
nak kigazdálkodása problém a az iskolák számára. A  szak- 
tanácsadók szám a a tanárok szám ához képest csekély.

Mérések

K özism ertek a P ISA -2000 (Programme fo r  International 
Student Assessm ent) m érés eredm ényei [5], am elyekből 
azt a következtetést lehet levonni, hogy a m agyar diákok 
az átlagnál kevésbé képesek arra, hogy az iskolában tanul
takat a m indennapi életben alkalm azzák. Term észettudo
mányos m űveltségük nem  segíti kellően a hétköznapi élet
ben szükséges döntéseket.

3. táblázat
Az FPI méréseinek százalékos eredményei 

a fővárosban

Osztály Év Létszám A mérés átlagos 
teljesítménye

CITO-FPI* 8. év vége 1999 1350 45,6 %
CITO-FPI* 8. év vége 2000 729 48,2%
9. osztály év eleje 1999 2494 26,8 %
9. osztály év eleje 2000 1694 29,4 %
9. osztály év eleje 2001 2624 27,6 %
10. osztály év vége 2001 1265 28,4 %
10. osztály év vége 2002 988 35%

* A CITO a holland Nemzeti Oktatási Értékelési Intézet, 
az FPI a Fővárosi Pedagógiai Intézet.

A tananyaghoz a PISA-m érésnél következetesebben al
kalm azkodó 8. osztály év végi, 9. osztály év eleji [6], vala
m int a 10. osztály év végi [7] m érések eredm ényei gyen
gék. E zt b izony ítják  a F ővárosi P edagógiai In tézet 
rendszeresen végzett, nagy tanulólétszám ot érintő m érései 
(3. táblázat). A  CITO-FP1 m érések eredményei [8], am e
lyekben m inim um szinten , fele letválasztós kérdésekkel, 
együtt, tehát kom plex m ódon kérdezték a biológiát és a 
kém iát, viszonylag jobbak, de ezek átlaga sem éri el az 
50%-ot. A további m éréseredm ények rendkívül gyengék, 
30%  körüliek. A 2002. évi 10. osztályos m érés százalékos 
átlagának a javulása nem  annyira a teljesítm ények tényle
ges javu lásának , m int inkább annak  a következm énye, 
hogy a m éréshez használt feladatlap kérdései könnyebbek 
voltak, m int az előző évek kérdései. Egyre inkább világos
sá válik, hogy a m érések során csak az elvárható m inim u
m ot érdemes vizsgálni.

Ha a fővárosi m érésekben a különböző tantárgyak ered
m ényességét vizsgáljuk, gyakran a fizika áll az utolsó he
lyen, a kém ia közvetlenül megelőzi (4. táblázat).
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4. táblázat
A Fővárosi Pedagógiai Intézet különböző 

tantárgyakból végzett méréseinek 
százalékos eredményeiből

Év,
évfolyam Magyar Matema

tika Fizika Kémia Számítás-
technika Angol Német

2001. 9. o 56% 47% 25% 27% 31% - -
2002. 10. o 50% 41,5% 33,6% 35% - 39% 54%

Ha a tanulók osztályzatait és a m éréseredm ény-átlagait 
vetjük össze, az a tapasztalat, hogy az ötösök valóban jo b 
ban teljesítenek, m int a négyesek, a négyesek jobban, m int 
a hármasok, és így tovább, viszont m inden osztályzat ese
tén sokkal gyengébb a méréseredmény, m int az elvárható 
volna. Például az ötösök, akiktől 90% körüli teljesítm ényt 
várnánk, 40-50%  körül teljesítenek.

Hogyan lehetne javítani az eredményeken?

A legfontosabb, hogy a m otivációnak állandóan je len  kell 
lennie az órákon. M otiválni kell tanuló- és demonstrációs 
kísérletekkel, újságokban  (pl. Elet és Tudomány), tévében, 
interneten szerzett információkkal, könyvtári órákkal, ko
operatív tanulási technikák alkalmazásával. A tantárgyi 
m inim um ot m inden tanulónak 70 százalék körül el kellene 
sajátítania, ezzel szemben a diákoknak gyakran hallomás 
szintű ism ereteik vannak a tananyagról. Sajnos általános
ságban az m ondható, hogy semmit sem tudnak alaposan. 
A z alapfogalmakat rendszeres — m ind a négy kém iát tanító 
évfolyam on át fo ly ta to tt -  gyakoro lta tássa l lehet csak  
megtanítani.

Iskolaváltáskor (a 9. osztály elején) feltétlenül szükség 
van arra, hogy a középiskolai tanár m érje fel, hogy a diá
kok az alapfogalm akat hogyan sajátították el az általános 
iskolában. A hiányosságok pótlását m eg kell szervezni. Er
re az iskola vezetőségének is ügyelnie kell.

A  m inim um  elsajátítását szám os problém a nehezíti. 
Például, hogy számos fogalm unkon túllépett a tudomány. 
Ilyen például a fizikai változás, kém iai változás fogalma. 
A  tankönyvszerzőknek be kellene vonnia a m unkába egy- 
egy szakterület autentikus képviselőit, hogy ne tanítsunk a 
diákoknak olyan fogalm akat, am elyekről az egyetem en azt 
állítják, hogy nem  igaz. A  használt fogalm ak viszont m ég
sem lehetnek olyan bonyolultak, hogy azokat szerény ké
pességekkel ne lehessen megérteni. A tankönyvek didakti
kai lektorálását, szerkesztését a korábbinál alaposabban 
kellene végezni.

A tanároknak segiteniük kell a diákokat abban is, hogy 
az általuk használt tankönyvnek m ely részeit kell alaposan  
m egtanulniuk  és m ely részek az érdekességek, a szem elvé
nyek. E lőfordulnak túl sok -  a hétköznapi életben nem  elég 
hatékonyan felhasználható -  ism eretet tanító kém iatanítási 
szokások is.

Az egyes term észettudom ányos tárgyaknak a je len le
ginél jobban  tükröznie kellene, hogy a term észet egységes 
egész. Az átfedéseket, a helyesen alakított fogalm i kap
csolatokat a jelenleginél jobban fel lehetne használni az 
eredm ényesebb tanításra. A lényeget rendszeresen gyako

rolni, gyakoroltatni kell. Gyakorlás nélkül nincs biztos tu
dás.

Gyakorlásra csak akkor lesz lehetőség, ha az óraszá
m ok nem csökkennek jobban, m int a tananyag. H a a tan
anyagcsökkentés fő m ódszere az óraszám csökkentés, ak
kor nem  várható  az alapok  elsajátításának  javulása. 
A jelenleginél kisebb óraszám ok a kém iai m űveltség csök
kenését je lenthetik. Az óraszám  és a tananyag optim ális 
aránya kulcsfontosságú lehet a sikerességben. A jelenlegi 
óraszám okkal ellentétben az 1997-es mérés során m ég m a
gas óraszám okat rögzítettek a fővárosban (5—6. táblázat).

N ehezíti a m inim um  elsajátítását az is, hogy számos 
alapvető fogalom ra n incsenek jó  m agyar kifejezéseink. 
Ilyen például a tisztaság, (a kém iai tisztaság) kérdése, vagy 
az anyag felépítésében az elemi részecskék és a kémiai ré
szecskék szintjének megkülönböztetése.

Problém a az is, hogy a diákok nem  képesek összekötni 
az elvont ism ereteket a hétköznapi tapasztalatokkal. A ta
nároknak észre kell venniük, ki kell deríteniük a tanu lók fe
jében  kialakuló problémákat, nem értéseket, és át kell segí
teni a diákokat a nehézségeken.

Dr. Bazsa György, a Debreceni Egyetem  professzora a 
„N on scholae séd v itae discim us (N em  az iskolának, 
hanem  az életnek tanulunk)” című írásában (lásd e szám 
316. oldalán) m egfogalm azza az általa elképzelt alap- és 
középfokú kém iatanítás új koncepciójának szempontjait. 
E lgondolásaihoz több vonatkozásban is csatlakozhatunk. 
Szeretnénk, ha a diákok m egszereznék az általános és kö
zépiskolában a tudom ányos műveltséget, am ely azonban 
nem  je len t l ’art p o u r  Vart tudományt. Tiszta, világos alap
fogalm akat jelent, változatos tanítási m ódszereket, képes
ségfejlesztést és a hétköznapi életben alkalm azható ism e
reteket.

M inden prob lém a dacára v ita tha ta tlan  tény, hogy 
korunkban ahhoz, hogy a fiatalok értsék és okosan hasz
nálják önm aguk és a környezet adottságait, szükség van a 
term észettudom ányos m űveltségben a kém iai vonatkozá
sokra is. Hisszük, hogy vannak és lesznek olyan  (jól m eg
fizetett) tanárok, akik  képesek a m indennapokat seg ítő  
hasznos kém iatudással fe lvé r te zn i a diákságot. Valljuk

5. táblázat
Óraszámok a 7. osztályban 

(általános iskola, 6 és 8 osztályos gimnázium)

Tanév 1997-1998 1998-1999

Óraszám hetente 1 1,5 2 1 1,5 2 3
Osztályok száma 11 113 124 18 137 92 1
Osztályok aránya 4,4% 45,6% 50% 7,3% 55,2% 37,1% 0,4%

6. táblázat
Óraszámok a 9. évfolyam osztályaiban, 
szakközépiskolában (szakközépiskola, 

szakmunkás-iskola, szakmunkások szakközépiskolája)

Tanév 1997-1998 1998-1999

Óraszám hetente 2 3 >4 2 3 >4
Osztályok száma 195 69 40 222 48 30
Osztályok aránya 64% 22,7% 13,2% 74% 16% 10%
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Öveges Józseffel együtt, hogy: „Az igazi tan ár... nem  tanít 
a szó régi értelmében, hanem  alkot. A saját m indig friss, 
m indig korszerű tudását alkotja, szüli újjá tanítványai lel
kében. így  lesz m űvész, alkotóm űvész.”
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Kovácsné Csányi Csilla: Az alap- és középfokú kémiatanítás 
helyzete Magyarországon
Az utóbbi években az alap- és középfokú kémiatanítás helyzete

egyre romlik. Drasztikusan csökkent az óraszám. A tananyag- 
csökkentés ma is állandó viták tárgya. A kémiatanításban szem
léleti változásra lenne szükség. Kevesebb, a hétköznapi életben 
jól használható ismeretet kellene tanítani. Minden tanórán jelen 
kellene lennie a motivációt fenntartó új és régi módszereknek 
(demonstrációs kísérlet, projektmódszer, differenciálás, koopera
tív módszerek, könyvtár- és internethasználat, csoportmunka 
stb.). Egyszerűbbé és szervezettebbé kellene tenni a tanulókísér
leteket. Nagyobb hangsúlyt kell fektetni az alapok elsajátítására, 
a gyakorlásra. Az érettségizetteknek kémiai műveltséggel kell 
rendelkezniük.

[Magy. Kém. Lapja, 58. 321 (2003)] 

SUM M ARY

Cs. Kovácsné Csányi: The Situation of the Chemistry Educa
tion in Elementary and Secondary G ram m ar Schools in Hun
gary
In the last years the situation of the chemistry education in ele
mentary and secondary grammar schools is getting worse. The 
number of the lectures has decreased dramatically. Decreasing 
the amount of subject content still causes arguments. There is a 
need to change our point of view in the way chemistry is taught. 
Less, but more useful knowledge would be needed, which could 
be used in everyday life. Both the new and old methods to moti
vate students should be used (e.g. experiments demonstrated by 
the teacher, projects, differentiation between better and less able 
students in the amount of workload, and expected achievement 
according to their abilities, co-operative methods, library and 
Internet usage etc.), and the experiments made by students should 
be simplified and better organised. Learning and the practice of 
the basic knowledge should be emphasised. Graduating students 
should have at least a basic knowledge of chemistry.

A Nemzetközi Kémiai Diákolimpia és Magyarország

MAGYARFALVI GÁBOR*

A Nemzetközi Kémiai Diákolimpiák története

A N em zetközi Kémiai D iákolim pia a világ egyik legszéle
sebb nem zetközi részvéte lű  kém iai rendezvénye. Több 
más hasonló term észettudom ányos olim piával együtt a vi
lág legtehetségesebb  középiskolásainak  szóló verseny. 
Célja, hogy motivációt, m egm érettetési lehetőséget, nem 
zetközi tapasztalatokat és kapcsolatokat biztosítson a leg
jobb  fiataloknak.

1968-ban három  ország, köztük M agyarország hívta 
életre. A  2002. év olim piáján m ár 57 országból 225 diák 
indult el, és ezek a szám ok évről évre növekednek. Az el
ső olim piák m ég a volt szocialista országoknak szóltak. 
A  nyolcvanas évekre kapcsolódtak be Nyugat-Európa or
szágai is, m íg m ára az egész világról érkeznek csapatok.

* ELTE, Budapest

Európából gyakorlatilag m inden ország képviselteti m a
gát, csak az apróbb, fiatal balkáni állam ok hiányoznak. 
Am erikából 8, Á zsiából 14, A usztráliából és Óceániából 2 
csapat érkezett tavaly. A frikából eddig m ég csak Egyiptom  
vett részt, de m ár több állam  elküldte megfigyelőit. A fej
lettebb, nagyobb nem zetek közül m ár nagyon kevesen hi
ányoznak (Japán, Izrael, D él-A frika), tehát a növekedés 
m ár nem  tarthat soká.

K ezdetben m inden országból 6-6 diák vett részt, de a 
résztvevők szám ának növekedésével szükségessé vált a 
létszám  csökkentése. M ára m ár a versenyen országonként 
m axim um  négy, húsz évnél fiatalabb, nem egyetem ista di
ák vehet részt, akik nem kém iára specializált iskolákban 
(vegyipari szakközépiskolában) tanultak. A csapatokkal 
két kísérő és egy tudom ányos m egfigyelő utazik, akik a 
nem zetközi zsűri tagjai is egyben.

A  diákolim piák történetéről részletes tájékoztatást ad a 
http://olim pia.chem .elte.hu címen található honlap. Itt szá
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mos részletes adat található m eg a versenyek történetéről, 
résztvevőiről, feladatairól és eredményeiről. Itt követhető
ek nyom on az aktuális olim piához kapcsolódó hírek, a fel
készítők anyagai, friss információi.

Felkészítés az olimpiára

M agyarországon is éppúgy, m int a legtöbb más országban, 
a tanulm ányi versenyek csúcsán helyezkedik el az olimpia. 
Tekinthetjük a m agyar tanulm ányi versenyek sorában (He
vesi verseny -  7 -8 . osztály, Irinyi verseny -  9 -10 . osztály 
O rszágos Középiskolai Tanulmányi Verseny 11-12. osz
tály) az utolsó lépésnek. A versenyt minden országban fel
készítés előzi meg, hiszen az olim pián való eredményes 
szerepléshez szükséges tudásszint meghaladja a középis
kolai követelm ényeket. M indazonáltal válogatott, 50 főnél 
kisebb csoportoknak legfeljebb csak kéthetes felkészülés 
engedélyezett.

Ezt a rövid időt minél hasznosabban kell kitölteni. Ha
gyom ányosan az ELTE K ém ia Tanszék csoportja szervezi 
a csapat felkészítését és kiválasztását, am elynek a rendsze
re évtizedek óta hasonló. A  kém iából legjobb eredményt 
elérő diákok közül az első, egyhetes táborba kb. 25 főt hí
vunk meg. A forduló tíz legjobbja vesz részt a m ásodik fel
készítésen, és közülük kerül ki a csapat négy tagja. A tábo
rok bőséges, egyetem i anyagot jócskán tartalm azó elméleti 
és gyakorla ti továbbképzést je len tenek , am elyeket két 
ötórás zárthelyi dolgozat is dúsít. A nnak ellenére, hogy az 
első egyetem i év anyagának nem kis része szóba kerül né
hány óra alatt, a két hét általában igen eredményes. M ind a 
résztvevőknek, akik közül sokan érettségijük közben tud
já k  m aguk m ögött az előkészítőt, m ind az oktatóknak, 
akiknek ez a hét az egyik legélvezetesebb tanítási élménye. 
A felkészítők túlnyom órészt maguk is volt olim pikon ok
tatók, doktoranduszok, hallgatók.1

A  tanfolyam ot a rendező ország által előre szétküldött 
m intafeladatok alapján állítjuk össze. Segítségünkre van 
egy tém afelosztás is, ami megm ondja, hogy m ilyen tém a
körök ism ertek m indenütt, mi az, ami az országok zöm é
ben m ég középiskolai anyag és mi nem. Az ism eretlen té
m akörökre feltétlen utalniuk kell a m intafeladatoknak is, 
ha a rendezők elvárják a bennük való tájékozottságot. Saj
nos a tem atikában a középiskolásoktól igencsak távol álló 
dolgok (pl. a spektroszkópia) is szerepelnek még. Szeren
csére ezek aránya csökken lassan, ami persze nagyobb ter
het ró a rendezőkre, hiszen jóval szűkebb szakmai anyagra 
építve kellene szellemes, változatos és nehezen m egoldha
tó feladatot produkálni. Ez pedig nem  könnyű.

A  diákok felkészülését 1996 őszétől egy levelező tanfo
lyam is alaposabbá teszi, am elyen bárki részt vehet. A  szét
küldött levelek gyakorló feladatokat, m egoldásokat, felké
szülési segédanyagokat tartalm aznak. A résztvevők  
m egoldásait kijavítjuk és a legjobban szereplő 3-4 diákot 
az OKTV-n elért eredm ényüktől függetlenül m eghívjuk az

1 Az elmúlt évek oktatógárdájának névsora: Barta Katalin, Bódi József, Bődi 
András, Homonnay Zoltán, Igaz Srolta, Káldy Mária, Kóczán György, Kotschy 
András, Magyarfalvy Gábor, Nagy Attila, Pálfi Villő, Perger Tamás, Pusztai Zol
tán, Szabó András, Szalay Roland, Szekeres Zsolt, Sztáray Bálint és Tarczay György

intenzív előkészítőre. A  levelezés m indenképp sikeres, hi
szen az elmúlt olim piákra utazó m agyar diákok mindany- 
nyian a levelező tanfolyam on is remek eredménnyel vettek 
részt. Ez csak egy haszna az év közbeni előkészítésnek, re
m ényeink szerint a többi kém ia iránt kom olyan érdeklődő 
diáknak is lehetőséget adunk, hogy a szorosan vett közép
iskolai anyagon túl egyetemi oktatók segítségével fejleszt
hessék tudásukat.

A verseny

A z olim piák egy hetére általában nyár közepén kerül sor. 
A z első versenynapon tartják a gyakorlati, laboratóriumi 
fordulót, ami a pontok 40% -át adja. Ennek néhány (leg
gyakrabban 5) órájában általában két feladatra ju t idő, 
am elyek közé kisebb preparatív m unka is kerülhet, de a 
meghatározó lépés m indig analitikai (titrim etriai) munka. 
A  m ásik versenynapon van a kimerítő, ötórás elméleti dol
gozat. A dolgozat kim eríti a versenyzőket is, de a nem zet
közi zsűrit is, am ely a csapatokat kísérő m entorokból áll 
össze. A  zsűri ugyanis a versenyt m egelőző éjszakát és 
nappalt az angol nyelvű feladatok megvitatásával és fordí
tásával tölti. Ez a m unka m indig hajnalig tart, ugyanis a 
feladatok eddig m ég m indig igényeltek több-kevesebb csi
szolást és vitát. A diákok anyanyelvére való gondos és ala
pos fordítás a 10-20 oldalas anyagok esetén jócskán idő
igényes. Szerencsénk, hogy az elmúlt években a felkészítő 
egyetem i oktatókból kikerülő m entorokat m ég egy tudo
mányos m egfigyelő is segítheti. A m entorok és a rendezők 
külön javítják  a dolgozatokat, m ajd vitában egyeztetve ala
kulnak ki a végső pontok. A legjobb eredm ényt elérő tíz 
százalék kap aranyérmet, a következő húsz és harm inc szá
zalék pedig ezüst- és bronzérmet.

A feladatok nehézségi szintjét m a is sokat vitatja a nem 
zetközi zsűri. Annak ellenére, hogy középiskolások szám á
ra készülnek, a m egoldásuk sokszor diplom ás kém ikusok 
szám ára sem egyszerű. Kezdetben, am ikor csak néhány or
szág diákjai versenyeztek, nem  kellettek annyira bonyolult 
feladatok ahhoz, hogy kiválasszák a tehetséges diákokat. 
Ahogy a versenyzők szám a növekedett (és ahogy az IChO 
egyre népszerűbb, ism ertebb versennyé vált), úgy lett egy
re nehezebb feladat kiválasztani a legjobb diákokat. Sajnos 
sokszor a legegyszerűbb utat követve a számon kért ism e
retek halm azát bővítették, nem  pedig az adott ismereteken 
belüli, nehezebb feladatokkal szelektáltak. Ezért fordulnak 
elő az olim pián gyakorta m ég m ost is olyan problém ák (pl. 
spektroszkópia, kvantum kém ia stb.), am elyek a középis
kolásoknak nem ism ert területen igényelnek tárgyi tudást. 
A  rosszul értelm ezett könnyítés ugyanakkor olyan felada
tokat is hozott, amelyek nem lépnek túl a szövegértés, di
agramolvasás, általános problém am egoldó készség egyfaj
ta felmérésén. Egyáltalán nem  egyszerű olyan feladatokat 
kitalálni, am elyek a kémiai gondolkodást és ism ereteket 
nem  iskolás m ódon m érik fel. Szerencsére a m agyar ver
senyzők elméleti felkészültsége nagyon jónak  mutatkozik. 
Többnyire biztos és széles kém iai, term észettudom ányos 
alapokkal ju tnak  el a felkészítőig, ahol általában eleget 
tudnak elsajátítani az új tém akörökben is.
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A gyakorlati fordulóban már nem mondhatjuk el, hogy 
M agyarország kiem elkedően szerepelne, ugyanis itt elvár
já k  a versenyzőktől, hogy biztonsággal m ozogjanak a la
boratórium ban és ism erjék az alapvető m űveleteket. N éha 
olyan gyakorlatot, gyorsaságot és időszervezést kívánnak 
meg, ami profi technikusoknak sem m indig sajátja. M ind
eközben az alapjártasságot csak kivételesen tudják a m a
gyar diákok a középiskolában elsajátitani, hiszen ott tanu
lók ísérletekre sem  lehetőség, sem idő nincs. A rövid 
előkészítő pedig nem  ad lehetőséget a kellő gyakorlat m eg
szerzésére.

Eredmények

A m agyar csapat az eddigi olim piák m indegyikén részt 
vett, és általában igen eredm ényesen szerepelt. Igen ritkán 
fordult elő, hogy csapatunk valam elyik tagja ne szerzett 
volna érmet, és a legtöbb esetben legalább egy aranyérm e
sünk is volt. A csapatot helyezése szinte mindig a nem zet
közi m ezőny legjobb negyedébe rangsorolta és „dobogós” 
helyezést is gyakran értünk el. Az eredmények összefogla
lását adja az 1. táblázat.

Ezt az eredm ényt az elmúlt öt évben is sikerült tarta
nunk a szélesedő verseny ellenére. Különösen az újonnan 
bekapcsolódó ázsiai országok am bícióival és teljesítm é

nyével volt sokaknak nehéz szembeszállni. Kína, Korea, 
Irán, Tajvan például indulásuk  óta az élboly  tagjai. 
A z Egyesült Á llam ok diákjai is kiem elkedően szerepelnek 
az utóbbi években, aminek oka az lehet, hogy az Amerikai 
Kémiai Társaság (ÁCS) igencsak intenzív nem zeti progra
m ot indíto tt a d iákolim pia kedvéért. M egerősítés szá
munkra, hogy ez a program , bár skálája és költségei m á
sok, lényegében m egegyezik a m agyar m egfelelő jével. 
Talán nem véletlen ez, hiszen 1997-ben az am erikai Center 
for Excellence in Education szervezettől szem élyes tapasz
talatcserére látogattak hozzánk.

A z eltelt ö t év eredm ényeire is büszkék  lehetünk.
1997- ben M ontrealban a m agyar csapat a pontverseny,
1998- ban M elboum e-ben az érem táblázat csúcsán végzett. 
H elyezéseink évről évre egyenletesek, és a csapatok tagjai 
is m ind szépen csillogó érm eket szereznek. A z európai 
nem zetek közt m indig a csúcson szerepelünk.

M agyarország olim piákon elért eredm ényei és az olim 
piákon, a vitákban végzett m unkánk nagy elism erése, hogy 
az olim piát irányító intézőbizottság (Steering Com m itte) 
tagjai közé m egválaszto tták  a m agyar csapat vezetőjét. 
Az olim pia legfőbb testü leté a verseny során összeülő, 
m inden országot tartalm azó nem zetközi zsűri. Tagjai közül 
ez választja két évre az operatív ügyeket vivő, év közben is

A legutóbbi évek Nemzetközi Kémiai Diákolimpiáinak eredményei
1. táblázat

Év Rendező város Csapatok
száma Diákok száma A magyar versenyzők Érmek Helyezésünk 

(nem hivatalos)

Kis Gergely arany

1997 Kanada 47 184 Bődi András arany 1.Montreal Pálfi Villö ezüst
Szita István bronz

Kőhalmi Dóra arany

1998 Ausztrália 47 185 Csákéi Márton arany
5.Melbourne Pálfi Villő arany

Pusztai Zoltán bronz

Rokob András arany

1999 Thaiföld 51 196 Pál András arany 6.Bangkok Czakó Gábor ezüst
Madarász Adám ezüst

Gengeliczki Zsolt arany

2000 Dánia
53 208 Madarász Adám ezüst 4.Koppenhága Mátyus Edit ezüst

Rokob András arany

Mátyus Edit ezüst

2001 India 54 210 Bartók Albert ezüst
16.Bombay Varga Szilárd ezüst

Toka László bronz

Szalay Zsófia arany

2002 Hollandia 57 225 Bein Márton ezüst 12.Groningen Parázs Dávid bronz
Balogh János bronz
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tanácskozó bizottság öt tagját. A bizottság a közelm últban 
alakult, de az olim pia ügyeiben m indig is fontos szava volt 
az alapító M agyarországnak, különösen pedig az első húsz 
éven át az olim piákért dolgozó Hartmann Hildegardnak.

Az olim piai részvétel a diákok pályaválasztásában is 
meglátszik. N agy részük műveli továbbra is a kém iát, ta
nulnak tovább vegyészként, vegyészm érnökként, és érnek 
el ott is sikereket. Az első évtizedek olim pikonjai közül 
lettek m ára m ár tanszékvezetők, professzorok, docensek 
is, de a fiatalabb egyetem i munkatársak közt is sokan sze
reztek olim pián tapasztalatot. A versenyzők közt népszerű 
pálya az orvosi is.

A sikerek elsődleges záloga, hogy a tehetséges gyere
kek m egtalálják az utat a kémiához. Ez pedig a magyar 
közoktatásnak köszönhető. A felkészítő m unka, akárm i
lyen jó  is lehet, de csak a m áz a tortán. Nagy szerencsénk, 
hogy a kiem elkedően sikeres iskolákon felül (ilyen a buda
pesti Apáczai, a pécsi Nagy Lajos, a m iskolci Földes, a bu
dapesti Fazekas, a szegedi Radnóti Gimnázium ) más isko
lákban is dolgoznak olyan kém iatanárok, akik képesek a 
tehetségek kiem elésére és a velük foglalkozásra, és sok 
m unkát szánnak is erre. A z olimpiai csapatokba m inden 
évben kerülnek olyan diákok, akik nem  az „elitiskolákból” 
kerülnek ki. R em élhetően az olim piai m ozgalom  széles 
alapjai m egm aradnak a jövőben is, bár sok tanár pesszi
m ista többek közt a term észettudom ányok, és elsősorban a 
kém ia kerettanterv szerinti háttérbe szorulása miatt.

A m agyar olim piai program okat az Oktatási M inisztéri
um finanszírozza. A versenyzőket kiem elten jutalm azzák, 
m egbecsülik , és az előkészítő  program ok költségeit is 
igyekeznek fedezni. M agát az olimpiát a szervezők anyagi 
forrásaiból rendezik, csak egy fejenként néhány száz dol
láros részvételi díjjal és az útiköltséggel kell itthon szám ol
ni. M indazonáltal a távol rendezett olim piákon akklimati- 
zációra is volt m ódunk néhány szponzor támogatásából.

Az olim pia m egrendezése nagy vállalkozás m ind szak
mai, m ind anyagi szempontból. Elég kevés ország képes 
rá, nem is csoda, hogy a 2001 -es és a 2002-es verseny m eg
rendezése sok bonyodalom m al járt. Nagy öröm m el fogad
tuk, hogy az Oktatási M inisztérium  tám ogatása odáig ter
jed , hogy hazánk je len tk eze tt a 2008. évi verseny 
megrendezésére.

Egy ilyen kaliberű esem ény csak akkor lehet sikeres, ha 
maga m ögött tudja a m agyar kém ikusok, a szakmai szerve
zetek, a vegyipar erkölcsi, szakm ai és nem  utolsósorban 
anyagi tám ogatását is.

ÖSSZEFOGLALÁS

Magyarfalvi Gábor: A Nemzetközi Kémiai Diákolimpia és 
Magyarország
A cikk bemutatja a Nemzetközi Kémiai Diákolimpiákat és a moz
galom történetét. Ismertetjük a magyar csapat kiválasztásának és 
felkészítésének folyamatát. Beszámolunk a magyar diákok és az 
olimpiai program eredményeiről. A magyar kémiai közélet támo
gatását kérjük a hazánkban 2008-ban megrendezendő diákolim
pia sikeréhez.

[Magy. Kém. Lapja, 58, 325 (2003)]

SUM M ARY

G. Magyarfalvi: The International Chemistry Olympiad and 
Hungary
The history and the present state of the International Chemistry 
Olympiad movement is provided. The selection and preparation 
process of the Hungarian team is presented. The results of the 
participating Hungarian students and the benefits of the program 
is discussed. A call is made to the Hungarian chemistry commu
nity for the success of the 2008 Olympiad to be organized in Hun
gary.

S je m te .. .S zem le .. .Szem le

A brit felsőoktatás gondjai

A The Economist tavaly novemberben 
(November 16th 2002, p. 35.) a brit egye
temek romlásáról írt, több gondot is meg
jelölve. A brit egyetemekre felvettek ará
nya meredeken növekedett az utóbbi 
negyven évben, míg 1960-ban 20 közép
iskolai végzősből csupán egy fő ment 
egyetemre, most durván minden harma
dik. Különösen nagy ugrás következett 
be a ’80-as évek végétől a ’90-es évek 
közepéig tartó időszakban, amikor 
15%-ról 33%-ra nőtt a felsőoktatásban 
részt vevő 18-21 évesek aránya. Tony 
Blair miniszterelnök kitűzött célja az, 
hogy 2010-re 50%-ot érjen el az egye
temre járó 18-30 évesek aránya.

A brit egyetemek másik problémája 
az egy hallgatóra eső ráfordítások jelen
tős csökkenése: ez (1999-2000 évi össze
hasonlító árakon) az 1989. évi 7 600 
GBP-ről 1997-re 4 800 GBP-re esett, az
óta ezen a szinten áll annak ellenére, 
hogy 1998-tól tartalmazza a diákok általi 
befizetéseket (1 100GBP)is. 1989ótaaz 
egy brit egyetemi hallgatóra jutó ráfordí
tás reálértéken 37%-kal csökkent, miköz
ben a diákok száma 90%-kal növekedett. 
Maliciózusan utalnak rá, hogy ma az 
USA-beli Harvardon és Yale-en egy hall
gató legalább 3-4-szer nagyobb bevételt 
jelent, mint a brit Oxfordi Egyetemen.

A harmadik probléma a diák/tanár 
arány megduplázódása az utóbbi tíz év
ben (9:1 -ről 18:1 -re), és az oktatói fizeté

sek viszonylagos csökkenése. Ma egy új 
előadó fizetése a régi brit egyetemeken 
hozzávetőlegesen az újonnan felvett 
rendőrével mérhető össze. Ezért a brit ok
tatójelöltek inkább mennek az USA-ba, 
és néhány brit egyetem a szegényebb tá
vol-keleti és kelet-európai országokban 
keres junior előadókat. A „több (hallga
tó) rosszabbat (oktatási színvonalat) je
lent” szemlélet képviselői felhívják a fi
gyelmet azokra a jelekre, hogy Britannia 
részesedése a csúcskutatásban mérséklő
dik. Megemlítik, hogy a ’70-es évektől 
töredékére csökkent az új brit Nobel-díja- 
sok száma, és a világ legidézettebb 1 200 
tudósából csupán 80 dolgozik Nagy-Bri- 
tanniában (míg Amerikában 700).

RL
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SZEMÉLYI HÍREK

Dr. Villax Iván 
1925-2003

Családja közölte szerkesztőségünkkel a 
szomorú hírt, hogy a távoli Louresben (Por
tugália) június 6-án, hosszan tartó beteg
ségben 78 éves korában elhunyt dr. Villax 
Iván, a Hovione Farmaciencia SA nyugal
mazott ügyvezetője, résztulajdonosa, a cég 
alapítója, a Budapesti Műszaki Egyetem 
Egyetemi Tanácsának tiszteletbeli tagja, a 
Magyar Kémikusok Lapja szerkesztőbi
zottságának tagja.

Villax Iván 1948-ban a Budapesti Mű
szaki Egyetem -  akkor még József Nádor 
Műegyetem -  gépész- és vegyészmérnöki 
karán kapta vegyészmérnöki oklevelét. 
A gyors politikai változás rádöbbentette, 
hogy az akkori Magyarországon nincs ked
ve és tehetsége szerinti érvényesülési lehe
tősége, és a viharosan közeledő bolsevista 
politikai rendszerrel sem szimpatizált, ezért 
1948 végén szüleivel együtt elhagyta az or
szágot.

1949-től Franciaországban Clermont- 
Ferrandban dolgozott, a Centre de 
Recherches Agronomiques asszisztense
ként, majd a Laboratories Chibret-ben füg
getlen kutatóként. 1952-től Portugáliában 
él és dolgozik. 1952 és 1961 között Lissza
bonban a Pasteur Intézet alkalmazásában 
áll. Az antibiotikum osztályt vezette, majd 
1955-től kutatási igazgató lett. Első felfe
dezései a chloramphenicol gyártáshoz és a 
sztreptomicin és penicillin fermentációhoz 
kapcsolódnak.

1959-ben lisszaboni lakása pincéjében 
ifj. Horthy Miklóssal, a kormányzó fiával 
és a magyar Ónody Andrással megalapítot
ta a Hovione Soc. Quim. SA (Lisszabon) 
céget. Innen a cég elnevezése HOVIONE. 
Az elért eredményeket az ICI-nak és más 
cégeknek Dél-Afrikába és Kaliforniába ér
tékesítik. Közben 1961 és 1967 között a 
szintén magyar emigránsok által alapított 
milánói Fermentfarma SpA, Corsico cég 
technikai igazgatója és társtulajdonosa volt. 
Mikor ezt 1967-ben megvásárolja a 
Rachelle Laboratories, a befolyt pénzből 
kezdi el az első Hovione gyártó bázis meg
építését Lisszabon mellett. A betametha
sone előállítására kifejlesztett 18 lépéses 
független szintézise révén jelentős piaci po
zíciót nyer Japánban.

Portugáliában 81 új eljárást, illetve ve- 
gyületet szabadalmaztatott az antibioti
kumok és a homogén sztereospecifikus hid- 
rogénezés területén. Szabadalmainak nagy 
részét számos országban bejelentette. Na
gyon emlékezetes volt minden érdekelt szá
mára a doxycycline szabadalom lejártakor 
a Hovione aktivitása; az aktuális napon reg
gel 9-kor megjelentek az FDA irodában a 
mintákkal és kérték a bejegyzésüket, mint 
generikus gyártók. Villax, mint az egyik 
„védőügyvéd” aktívan részt vett az ezt kö
vető évek számos pereskedésében is. A cég 
eljárásai ma is jól ismertek olyan generikus 
termékek előállításában, mint a mino
cycline, roxithromycin, iopamidol és az 
iohexol.

Megjelent 21 szakcikke. Többek között 
tagja volt az Amerikai Kémiai Társaság

Dr. Szekér Gyula kapta a Magyar Vegyipari Szövetség 
aranyérmét

Dr. Szekér Gyula kapta a Magyar Vegyipa
ri Szövetség „A XXL század magyar vegy
iparáért” aranyérmét 2003-ban. A vegyész- 
iparpolitikus Szekér Gyula a korszerű 
magyar vegyipar létrehozásának egyik 
kulcsszereplője. Szombathelyi népes csa
ládból indult pályája. Ha életrajzát egyetlen 
mondattal kísérelnénk meg felvázolni, az 
anyagátalakítás tudománya, vegyipar iránti 
mély elkötelezettséget kellene említenünk. 
A tettekben megnyilvánuló elkötelezettség

mögött azonban mindnyájan érezzük, és 
sokan személyesen ismerjük a különleges, 
nagy tehetségű embert.

Kimagasló szakmai felkészültségét ala
pos, folyamatos tanulással szerezte meg. 
Kandidátusi disszertációja a timföldgyártás 
gazdaságosságának részterületeit elemezte, 
doktori értekezése viszont már a teljes gaz
daság és a vegyipar kapcsolatrendszerével 
foglalkozik, számos máig is ható üzenettel.

Mintegy ötven évvel ezelőtt az ország

nak, valamint a Mikrobiológiai Társaság
nak.

Villax Iván eredményes kutatói munká
ja  mellett a HOVIONE alapításával alkotott 
ércnél maradandóbbat. Sajnos idejében 
nem kérdeztük meg, mi a titka annak, hogy 
egy lakás pincéjéből nő ki egy 650 főt fog
lalkoztató gyógyszeripari középüzem, 
amely jelentős pozícióra tett szert a világpi
acon. Szerencsére a gyár műszaki-gazdasá
gi jellemzőit magyar nyelven is megőrizte a 
Magyar Kémikusok Lapja.

A ’90-es években többször járt Magyar- 
országon. A Budapesti Műszaki Egyetem 
1992-ben PhD címmel jutalmazta 40 éves 
aktivitását a gyógyszeriparban. Mint a Bu
dapesti Műegyetem Tanácsának tiszteletbe
li tagja, rendszeres konzultációt tartott a 
gyógyszer szakos hallgatóknak a legfejlet
tebb gyógyszer-technológiai módszerekről. 
Több hallgatót hívott meg szakmai gyakor
latra cégéhez. Mint a Magyar Kémikusok 
Lapja szerkesztőbizottságának tagja mind 
erkölcsileg (dicsérő biztatásával), mind 
anyagilag támogatta a lapot. Véleményére 
és segítőkészségére mindig lehetett számí
tani.

Ahogy dr. Villax Iván fia, Guy, a szer
kesztőséghez intézett már említett levelé
ben írja, a 650 alkalmazott Villax Iván halála 
után is mindennap az ő munkáját folytatja 
és követi példáját, a kevés és egyszerű sza
vak használatát, optimizmusát, kemény 
munkaütemét, a részletek pontos figyelem- 
bevételét, a szolgálatot, az egészséges tu
dásszomjat és mindenekfelett az igazi kém
iához való ragaszkodást.

Tisztelettel adózunk emlékének.
Sz.G. -K.Gy.

elmaradott keleti felében -  túlzás nélkül gaz
daságtörténeti jelentőségű -  munkák kez
dődtek. Az első kapavágásokkal ’70-es évti
zedben elindított Központi Petrolkémiai 
Fejlesztési Program vette kezdetét, amely 
létrehozta a mai magyar vegyipari egyhar- 
madát képviselő, nemzetközileg is verseny- 
képes műanyag-alapanyaggyártást. Ez a 
nagyszabású program szakmapolitikailag 
megkérdőjelezhetetlenül összekapcsolódik 
néhány szakember, köztük Szekér Gyula ne
vével. A program jelentőségét ma, a rend
szerváltozás után érzékelhetjük igazán, ami
kor a versenyképesség alapvető gazdasági 
érték. A vegyipar, e kulcságazat nemcsak tál-
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pon maradt a kiélezett szakmai versenyben, 
hanem megteremtette a további fejlődés bá
zisát is. A TVK és a BorsodChem közelmúlt- 
és jövőbeli beruházásai, amelyekre vegyipa
runk méltán büszke, magának a koncepció
nak a helyességét igazolták és igazolják.

Szekér Gyula szakmai munkásságát ne
héz röviden méltatni, hiszen számos szak
ma igényt tarthat arra, hogy a velük kapcso

latos teljesítményeket felsoroljuk. Az egy
kori nehézipari miniszter, majd miniszter
elnök-helyettes, a címzetes egyetemi tanár 
kézjegye valóban sok helyen megtalálható. 
A kor, amelyben legaktívabb éveit élte, 
számos ellentmondással volt terhes, de aki 
maradandót alkotott, büszkén nézhet hátra
felé is. Szekér Gyula szakmai tekintélyét a 
mérvadó világ már akkor is elismerte.

75 éve született Huszár Andor

Huszár Andor -7 5  évvel ezelőtt -  1928. jú
lius 14-én született Budapesten. 1946-ban 
vegyésztechnikusi, 1961-ben vegyészmér
nöki oklevelet szerzett. 1948-tól 1951-ig a 
vegyiparban dolgozott üzemvezetőként, 
majd ezt követően 1964-ig az Országos 
Tervhivatal főmérnöke volt. 1964. június 
16-án helyezték át a Tiszai Vegyi Kombi
náthoz igazgatóhelyettesnek. A TVK-nál 
1965-ben lett igazgató, majd 1979-től 
1988-as nyugdíjba vonulásáig vezérigazga
tóként irányította a vállalatot.

Aktív szerepet vállalt a magyar-szovjet 
olefínkémiai egyezmény létrehozásában, 
amellyel egy petrolkémiai műanyag-feldol
gozó vertikum kialakulásának lehetősége

teremtődött meg hazánkban. Minden erejé
vel a világ élenjáró műszaki technológiájá
nak meghonosítására törekedett.

Huszár Andor közel negyedszázadon 
keresztül, kiváló gazdasági érzékkel, hatá
rozottsággal és fáradtságot nem ismerve 
vezette a dinamikusan fejlődő vállalatot. 
Egy modem, az új kihívásoknak is megfe
lelni képes vegyipari vállalatot hozott létre, 
amely termékeivel a hazai piacon vezető 
szerepet vívott ki magának, és elismert 
európai szállítóvá vált. Kiemelkedő szerve
zőkészségének köszönhetően a TVK beru
házásai rendre sikeresek voltak.

Munkatársai kezdeményezőkészségét, 
a kollektíva erejét kiválóan fogta össze a

HÍREK, ADATOK, INFORMÁCIÓK

Jean-Marie Lehn székfoglaló előadása az MTA-n

A Nobei-díjas Jean-Marie Lehn (ISIS, Uni- 
versité Louis Pasteur, Strasbourg és Col
lege de Francé, Párizs), az MTA tiszteletbe
li tagja június 18-án az MTA dísztermében 
tartotta székfoglaló előadását „Steps 
towards complex matter: self-organization 
by design and by selection” (Lépések a 
komplex anyag irányába: tervezéses és sze
lekciós önszerveződés) címmel.

J.-M. Lehn utalt arra, hogy a szup- 
ramolekuláris kémia aktívan kutatja az 
önszerveződésen átmenő rendszereket. 
Az ilyen rendszerek képesek arra, hogy 
spontán módon képezzenek jól meghatáro
zott funkcionális szupramolekuláris szer
kezeteket a komponensek kovalens vázá
ban tárolt molekuláris információ bázisán. 
Ezeket a szupramolekuláris szinten specifi
kus kölcsönhatás algoritmusokkal olvassák 
ki, és így programozott kémiai rendszerek
ként viselkednek.

A szupramolekuláris kémia lényegében

dinamikus kémia a szupramolekuláris 
egység molekuláris komponenseit össze
kapcsoló kölcsönhatások labilitását, és a 
szup-ramolekuláris termékek alkotóinak 
cserélődő képességét tekintve. Ugyanez 
vonatkozik a molekuláris kémiára, amikor 
a molekuláris egység reverzibilitást formá
ló és megtörő kovalens kötéseket tartalmaz, 
így lehetővé téve az összetétel folyamatos 
változását az építő blokkok újraszervező- 
désével és cseréjével. Ezek a tulajdonságok 
határozzák meg a konstitúciós-dinamikus 
kémiát (Constitutional Dynamic Chemistry 
-  CDC) mind molekuláris, mind szup
ramolekuláris szinteken.

A CDC különösen kifejeződik a dinami
kus kombinatorikus kémiában (DCC). 
Minthogy a kombinatorikus kémia előre 
gyártott molekulák kiterjedt könyvtárain 
alapul, a DCC az alapkomponensek soroza
tainak reverzibilis kapcsolását valósítja 
meg, hogy olyan virtuális kombinatorikus

mkl

Szekér Gyula a vegyész-iparpolitikus a 
jövőnek dolgozott, és a kitüntetés odaítélé
se ezt tanúsítani szeretné. A 78 évesen is 
élénken a szakmánkra figyelő kollegának 
valamennyien jó egészséget kívánunk, és 
azt, hogy még sokáig teljen öröme a jövő 
magyar vegyiparában is.

(A MA VESZ sajtóanyaga nyomán)

célok elérése érdekében. Szakmai körök
ben a hazai petrolkémiai ipar egyik megha
tározó személyiségeként ismerték és tisz
telték, eredményes szakmai munkájáért 
több alkalommal részesült magas állami ki
tüntetésben.

A gazdasági ügyek mellett nagy figyel
met fordított a dolgozók szociális helyzeté
nek, életkörülményeinek javítására, a kul
turált munkakörülmények megteremtésére 
is. Többek között kezdeményezője és aktív 
részese volt a TVK Szabadidőközpontjá
nak létrehozásának.

Huszár Andor, a TVK nyugalmazott Ál
lami Díjas vezérigazgatója 1991. június 
22-én, 63 éves korában halt meg. A pálya
társak egyöntetű véleménye szerint mara
dandót alkotott, érdemei vitathatatlanok.

Nádasi András

könyvtárakhoz (VCL) adjon hozzáférést, 
amelyeknek az elemei minden potenciálisan 
képezhető kombinációt tartalmaznak. 
A ténylegesen kifejezett/kiválasztott ele
mektől azt várják, hogy az adott céllal a leg
komolyabb kölcsönhatást mutassák, vagyis 
a legmagasabb receptor/szubsztrátum mole
kuláris elismerést. így a teljes folyamat út
baigazító (célirányos), kombinatorikus és 
dinamikus. Megkerüli a kombinatorikus 
könyvtár elemei tényleges szintézisének 
szükségességét, hagyva, hogy a cél alakítsa 
ki az optimális partner összeállítását.

A CDC paradigmaváltást jelent az ural
kodó statikus kémia tekintetében. Utóbbi 
egy célegység generálásának tervezésére 
támaszkodik, míg a CDC a dinamikus sok
féleségből húz előnyt, lehetővé téve a vari
ációkat és a választást. A szelekció megva
lósítása a kémiában alapvető változást hoz 
a jövőben. Míg a tervezéses önszerveződés 
határozott programozással igyekszik teljes 
kontrollt elérni a molekuláris vagy szup
ramolekuláris egység outputja felett, a sze
lekciós önszerveződés a dinamikus szerke
zeti sokféleségen működik, válaszként a
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belső vagy külső tényezőkre a darwini programozhatóság, dinamika és reverzibili- 
módszerrel történő adaptáció elérése céljá- tás, valamint konstitúciós és szerkezeti sok
ból. féleség összeolvadása az adaptív és evolú-

Az egyes tényezők, mint információ és ciós kémia megjelenése irányába mutatnak.

Magnéziumkutatóink sikere Zaragozában

A spanyolországi Zaragozában tartott 7. Eu
rópai Magnézium Kongresszuson a magyar 
magnéziumkutatók szép sikert könyvelhet
tek el. A kongresszust 2001. szeptember 
19-21. között rendezték, amelyen 18 ország 
kutatói 74 dolgozattal vettek részt. E dolgo
zatokból a rangsorolás után válogatták össze 
azt a 24 dolgozatot tartalmazó Proceedinget, 
amelyet „Advances in Magnesium Research 
(Eds.: J. F. Escanero, J. O. Aida, M. Guerra 
and J. Durlach) címen, 2003-ban adott ki a 
zaragozai egyetem.

Örömünkre szolgált, hogy e Procee- 
dingben teljes terjedelmében közzétették a 
magyar kutatók dolgozatait, mint a legjobb 
dolgozatok tagjait. íme a dolgozatok:

Kiss A. S. és munkatársai, a hidrogén
izotópnak (deutérium) a sejtosztódási cik
lust befolyásoló (gátló) voltát és annak 
magnéziumos ellensúlyozását mutatták be, 
áramlásos (flow) citométeres mérés útján. 
Egyben a növényi tumorokra gyakorolt, a 
deutérium-oxid (nehézvíz) megvonásának 
gátló hatását igazolták. Ezeket az eredmé

Él még a Varga-szellem!

A címben tett megállapítást alátámasztandó 
szabadjon megjegyeznünk, hogy Dr. Varga 
József és a Na KI név elválaszthatatlan egy
mástól. Mai olvasóink közül bizonyára 
nem mindenki tudja, ki is volt Varga József 
és minek a rövidítése a NaKI megnevezés.

Dr. Varga József műegyetemi tanár volt, 
a Kémiai Technológia Tanszék vezetője. Ő 
és munkatársai tanítottak bennünket a Mű
egyetemen, s később mi, a szerencséseb
bek, munkánk során is kapcsolatban vol
tunk vele és neveltjeivel.

Mint műegyetemi tanár, a kémiát tanító 
professzorok közül az egyik legjobb előadó 
volt. Előadásainak közkedveltségét mutatta, 
hogy azok mindig zsúfolt termekben hang
zottak el, és e termeket nemcsak vegyész
mérnök-hallgatók, hanem más karok hallga
tói is megtöltötték. Karrierje később felfelé 
ívelt, a háborús években ipar- és kereskede
lemügyi miniszteri tisztséget is betöltött, és a 
Tudományos Akadémia rendes tagjává vá
lasztotta. Tevékenységéért az állam Kos- 
suth-díjjal tüntette ki. 1956-ban hunyt el.

Élete során igen jelentős, nemzetközi fi
gyelmet is keltő kutatómunkát végzett. 
Mindig izgató téma volt számára a kőolaj
feldolgozás, azon belül is a nehézolajtermé
kek, kőolajmaradékok feldolgozása korsze
rű motorhajtóanyagokká. Ezt a témát már az 
1930-as években annyira fontosnak tartotta, 
hogy a Péti Nitrogénművek pétfürdői tele
pén, Zalai György akkori vezérigazgató 
egyetértésével, Szigeth László tervei alapján 
Magyar Hydrobenzin Rt. néven kísérleti

üzemet létesített és vezetett, melyben nagy 
nyomáson hidrogéneztek kőolajmaradéko
kat. Az itt szerzett tapasztalatokra támasz
kodva jutott arra a gondolatra az 1940-es 
évek végén, hogy az akkoriban feltárt, 
nagyrészt nehéz, desztillálhatatlan kompo
nensekből álló nagylengyeli kőolaj könnyű- 
és középpárlatokká, azaz motorhajtóanya
gokká való feldolgozását nagynyomású hid
rogénező technológia alkalmazásával meg 
lehetne oldani, és e téma kutatására, iparilag 
megvalósítható technológia kidolgozására 
kutatóintézetet kellene létesíteni. Javaslatát 
az akkori iparvezetés elfogadta, és 1951- 
ben megalapította az intézetet, melyet 
Nagynyomású Kísérleti Intézetnek (rövidít
ve NaKI-nak) neveztek el, és igazgatójává 
Dr. Varga Józsefet nevezték ki.

Az intézet egyidejűleg Budapesten a 
Műegyetemen és a város néhány más pont
ján, valamint Pétfurdőn kezdte meg műkö
dését. A kísérleti félüzem Pétfürdőn létesült 
dr. Szabados István, a kiemelkedő tehetségű 
gépészmérnök tervei alapján és irányításá
val, ő ehhez korszerűsítve felhasználta a 
Hidrobenzin üzem megmaradt nagynyomá
sú berendezéseit. Az évek során további 
részlegek alakultak, legutolsó telephelye 
Százhalombattán, a Dunai Kőolajipari Vál
lalat területén épült fel. Ez 1980-ban a Ma
gyar Szénhidrogén-ipari Kutató-Fejlesztő 
Intézetbe (SzKFI) olvadt be.

Az intézetben egy nagyon jó, baráti 
szellemű munkaközösség jött létre, amely 
nemcsak az intézet önállóságának 1980. évi

A kémia így nagyobb szerepet játszhat az 
informált, szervezett, evolúciós anyagtudo
mány, a komplex anyagtudomány előrevi
vő kidolgozásában. (MTA háttéranyag)

nyékét a természetes vizek deutérium-oxid 
koncentrációjának (150 ppm) változtatásá
val (csökkentés-növelés) érték el.

Takács-Hájos Mária és munkatársai 
dolgozata a sárgarépa cukor összetevőire 
gyakorolt magnéziumos levéltrágyázás ha
tását mutatta be.

Kiss A. S. és munkatársai dolgozata a 
sáffányos szeklice (Charthamus tinctorius
L.) magjának fajtájától és termőhelytől (or
szág, országrész) függő ásványi és zsírsav
összetételéről szólt.

Az, hogy minden magyar dolgozat mél
tó volt a legjobb 24 közé jutáshoz, a kuta
tók nagy elismerését mutatja.

Kiss A. Sándor

megszűnéséig maradt többségében együtt, 
hanem az utódintézet (SzKFI) kémiai kuta
tó-fejlesztő részlegében még hosszú éve
ken keresztül. Arra, hogy a Varga és mun
katársai által a vezetőkbe és beosztottakba 
egyaránt beültetett baráti szellem milyen 
mély gyökeret eresztett és máig él, a leg
jobb bizonyíték, hogy az évente megrende
zésre kerülő NaKI-találkozókon ma is 
100-150 egykori kolléga vesz részt, jól érzi 
magát, szeret találkozni, beszélgetni volt 
munkatársaival, barátaival. E találkozók 
vendéglátását anyagilag támogató szemé
lyek (szintén egykori NaKI-sok) szerény
ségből nem járultak hozzá nevük megemlí
téséhez, így csak névtelenül jár nekik, de 
annál nagyobb köszönet.

A találkozókra minden még élő (mint
egy 250-300) személy meghívást kap, aki 
valaha a NaKI-ban dolgozott, természete
sen egykori beosztásától függetlenül, mert 
NaKI-snak lenni akkor is, ma is rangot je 
lent a kőolaj-feldolgozó iparban. A meghí
vottak közel fele rendszeresen eleget tesz a 
meghívásnak, a baráti szellem ápolásának.

Amint a következő dátumból látható, 
elég hosszú szünet után, 1994-ben rendez
tük meg az első nosztalgiatalálkozót, majd 
ezt követték 1996-ban, 1997-ben és 
1998-ban sorban a többiek. Ma ott tartunk, 
hogy az intézet alapításának 50 éves évfor
dulója óta rendszeresen, évente találko
zunk.

Nézzük meg, mikből is adódott össze a 
most már többször emlegetett „Varga-szel
lem”, mik voltak Varga Józsi bácsi elvárá
sai választott munkatársaival szemben:

-  kitűnő szakmai felkészültség, szorga
lom, munkaszeretet,
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-  egymás iránti megértés, szeretet, türe
lem,

-  segítségnyújtás, korrekt viselkedés,
-  pontosság, jó  szellem és jellem,
-  hitelt érdemlő érdeklődés,
-  soha el nem múló barátság az intézeti 

kollégák iránt, mert véleménye sze
rint a rokonait kapja, örökli az ember, 
de a barátait maga szerzi és tartja 
meg,

-becsület a munkában és természete
sen azon kívül is.

Ezeket a követelményeket nem Varga 
professzor találta ki, vagy írta elő és köve
telte meg, hanem inkább -  személyes példát 
mutatva -  megkívánta mindannyiunktól.

A „Varga-szellem” továbbvivői már a 
tanszéki munkában is munkatársai voltak. 
Ezek közül is megemlítendő a híres tanár
segéd-trió: Benedek Pál, Polinszky Károly 
és Rabó Gyula. Közülük a közéletben 
Polinszky Károly vitte tovább a Varga-vo
nalat, nyomdokain haladva műegyetemi ta
nár, majd oktatási miniszter lett, és megala
pította a Veszprémi Egyetemet. Rabó 
Gyula, kényszerű távozás után, ragyogó 
karriert futott be az USA-ban, 2003-ban pe
dig megtisztelte megjelenésével az éppen 
soros NaKI-találkozót. A NaKI főnökei és 
segítői közül feltétlenül megemlítendő 
Vájt a László professzor neve, aki mint a fe
lettes hatóság, az OKGT vezérigazgató-he
lyettese mindenben támogatta az intézetet. 
A NaKI Varga melletti alapító mérnökei 
közül még itt van Dobó László, Mándy Ta

más, Rabó Gyula, Steingaszner Pál, Zalai 
András. A  Varga-szellem normáit pedig 
megkíséreltük mi, késői utódok, fenntarta
ni és átplántálni az új NaKI-dolgozókba is. 
A későbbi csatlakozók is már egy olyan 
intézetben dolgozhattak, amelynek szak
mai és erkölcsi alapjait az alapító Varga 
akadémikus és igazgatóhelyettese, Rabó 
Gyula vetette meg, és amelyet igazgatóként 
az utód, Károlyi József legjobb tudása és 
szándéka szerint igyekezett folytatni és vé
deni.

A fentiekből az következtethető, hogy a 
NaKI szinte egytémájú kutatóintézetnek in
dult, melynek fő témája a kőolaj maradékok 
hidrokrakkolása volt, de később, az igé
nyeknek és a nagynyomású technológia al
kalmazása terén szerzett tapasztalatoknak 
megfelelően igen szerteágazó tevékenysé
get folytatott a kőolaj-feldolgozás, a vegy
ipar, a kísérletieszköz-kutatás és alkalma
zástechnika területén is. Ezekről a jelen 
dolgozat szerzői a Magyar Kémikusok 
Lapjában részletesen beszámoltak [MKL 
56, 359 (2001)].

Röviden így tudtuk összefoglalni és is
mertetni annak a kiemelkedő személynek 
szerepét, aki létesítette, beindította és fenn
tartotta a NaKI-nak nevezett intézményt, és 
aki úgy alkotta meg közvetlen munkatársa
ival a közösséget, hogy az több mint 50 év 
távlatában is időtálló barátságokat ápol. Kí
vánjuk, hogy a ma működő intézmények is 
ilyen szellemben tudják megünnepelni az 
éppen aktuális jubileumaikat.

3. Interdiszciplináris Szimpózium a biológiai kvalitásról: 
Az Élet királis
(Modena, Olaszország, 2003. április 30-m ájus 4.)

A találkozó folytatása volt a Serramazzoni- 
ban (Olaszország) 1998-ban megrendezett
1. és a Szegeden 2000-ben megrendezett 2. 
szimpóziumnak, sőt témájának tágabb as
pektusai miatt idesorolható az ugyancsak 
2000-ben és ugyancsak Modenában szerve
zett Workshop fór Life (Műhely az életről) 
tudományos összejövetel is.

Ismeretes, hogy a kiralitás („kezesség”) 
a szimmetriasíkkal nem rendelkező mole
kuláknak az a tulajdonsága, hogy két, tü
körképi térszerkezettel rendelkeznek, ame
lyek úgy viszonylanak egymáshoz, mint 
jobb kéz a bal kézhez. A biokémiai folya
matokban szereplő molekulák legnagyobb 
része királis. Természetes forrásokból 
azonban általában csak az egyik izomér 
(enantimorer) izolálható (bár szintetikusan 
mindkettő előállítható). Ezt úgy szokás ki
fejezni, hogy a természet (az élet) 
homokirális, vagyis egyes vegyületcsopor- 
tokban csak a „jobbkezes”, másokban

csak a „balkezes” sztereoizomer található 
meg.

Mivel királis molekulák csak királis 
környezetben képződhetnek, alapvető kér
dés, hogyan keletkezhetett az első királis 
molekula a Földön vagy a Mindenségben. 
A kérdés kozmikus jelentőségű, ezért ért
hető, hogy a szimpóziumnak egyik fő témá
ja a korábbiakéhoz hasonlóan ez a prob
léma volt. Az első királis molekula 
„születhetett” véletlenül vagy külső, királis 
behatásra. A véletlen szerepét egy ilyen 
fontos kérdésben a természettudósok nem 
szívesen ismerik el, a külső királis behatás 
mibenlétéről viszont sokféle elképzelés 
van. A szimpóziumon több előadás foglal
kozott a kérdés elméleti megközelítésével 
vagy kísérleti vizsgálatával, a kapott vála
szok azonban jelenleg nem teljesen bizo
nyító értékűek. Lehet, hogy hamarosan 
egyértelmű választ fogunk kapni a kérdés
re, de az is lehetséges, hogy az okot soha

mkl

Szerencsére dr. Varga József szellemét 
nem csak egykori munkatársai, a NaKI volt 
dolgozói ápolják. A Magyar Tudományos 
Akadémia Kémiai Tudományok Osztálya 
1990-ben Varga József emlékének megőr
zésére és méltó megtisztelésére Varga Jó
zsef Díjat alapított. A díjnak több fokozata 
van és azoknak adományozhatok, akik új 
technológiai megoldások kidolgozásában, 
új vegyipari eljárások alapjainak kidolgo
zásában, fejlesztésében és megvalósításá
ban, a kémiai technológiai folyamatok, 
vegyipari műveletek és vegyipari gépészet 
elméleti alapjainak kimunkálásában, az 
ipari katalízisben, a kémiai technológiai 
oktatás és felsőoktatás terén, valamint a 
műszaki kultúra javításában kimagasló 
eredményt értek el, illetve érdemet szerez
tek. A díjakat egy erre a célra létrehozott tu
dományos tanács ítéli oda, majd az Akadé
mia jóváhagyása után a Kémiai Osztály 
vezetője ünnepélyes keretek között adja át. 
1991 és 2003 között összesen 55 személy 
részesült a Varga József Díj valamelyik fo
kozatában, ezek közül Varga József Érmet 
14, Varga József Díjat 4, Műszaki Alkotói 
Díjat 13, Egyetemi Díjat 24 személy ka
pott. Természetesen közülük csak kevesen 
tekinthetők Varga közvetlen volt munkatár
sainak vagy tanítványainak, de valameny- 
nyien az ő szellemében tevékenykedtek, és 
ezzel is őrzik emlékét.

Károlyi József- Mándy Tamás

sem fogjuk megismerni, hiszen minden 
„külső” behatás a világegyetemen „belül
ről” érkezik, ezért úgy tűnik, a Gödel-tétel 
egy speciális esetével (vagyis egy elvileg 
nem bizonyítható, de nem is cáfolható 
problémával) állunk szemben.

Ha már az első királis molekula meg
született, az többé-kevésbé sztereoszelek- 
tíven katalizálhatja ,jobbkezű” vagy „bal
kezű” molekulák kialakulását, és a további 
molekuláris evolúció során az egyik vagy 
másik enantiomér olyan mértékben feldú
sulhat, hogy szinte kizárólagossá válhat. 
Ennek a kiválasztási folyamatnak számos 
formájával ugyancsak több előadás foglal
kozott. A feldúsulásnak (amplifikációnak) 
egyik kivételesen hatékony és részletesen 
vizsgált esetét ismertette Kenso Soai, aki
nek királis pirimidinalkanolok képződése 
esetében sikerült a kezdeti -0,00005% 
enantiomer felesleget (ee) három ciklus 
után 99,5% fölé emelni!

A szimpózium többi előadásai is együt
tesen igen széles spektrumot képeztek: a 
kiralitás elmélete, matematikai és fizikai 
megközelítése, a kiralitás földönkivüli ere
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dete; királis egyedi vegyületek előállítása 
enantioszelektív szintézissel, racém párok 
kromatográfiás vagy diaszelektiv szárma
zékképzésével járó rezolválásával, biomi- 
metikus reakciók alkalmazásával, természe
tes forrásokból történő izolálással; új királis 
reagensek és katalizátorok alkalmazása; a 
kiralitás problémája a legkülönbözőbb szer
ves vegyületcsoportokban (aminosavak, 
peptidek, enzimek, szacharidok, nukleoti- 
dok, lipidek, karotinoidok, porfmoidok, alka
loidok, fémorganikus vegyületek); királis 
oldószerhatás, királis felismerés, királis köl
csönhatások makro- és mikromolekulák 
között, a szupramolekuláris kémiában, a 
nanotubulusokban, alacsony hőmérsékleten; 
a királis vegyületek használata a paleoon- 
tológiában (biológiai kormeghatározás), a 
geológiában, a rákkutatásban, a gyógyszer
kémiában és az élelmiszer-kémiában.

A szimpóziumon 12 (főként a természet- 
tudományos kutatásban élenjáró) országból 
mintegy 80 kutató vett részt: analitikus és

szintetikus kémikusok, fizikusok, matemati
kusok, biológusok, geológusok, paleontoló
gusok. A tudományos programon 2 emlék
előadás („Géza Zemplén”, „Adolpho 
Quilico”), 19 „kulcstéma” (keynote), 22 orá
lis előadás és 10 poszter szerepelt (Magyar- 
országról 11 közlemény). Két szakmai ki
ránduláson vehettünk részt: láttuk (és persze 
kóstolhattuk is), hogyan készül a Parmi- 
giano Reggiano sajt és az Acetaia balzsam
ecet. Mindkettőhöz megfelelő tudományos 
előadás is kapcsolódott. Az estéken kelle
mes hangversenyeket hallgathattunk jórészt 
kiváló, fiatal magyar szólistákkal, vagy pe
dig fehér asztal mellett folytathattuk a véle
ménycserét királis és „akirális” kérdésekről 
egyaránt. A kulturális környezetet Modena 
történelmi hangulata és műemlékei biztosí
tották. A körülmények ideálisak voltak egy 
jól körülírható problémakör hatékony, sok
oldalú megvitatására.

A szimpóziumsorozat animátora és mo
torja évek óta Pályi Gyula, a University of

A MAVESZ 2002. évi eredményei és 2003. évi közgyűlése

A Magyar Vegyipari Szövetség (MAVESZ) 
2003. május 23-án tartotta 2003. évi köz
gyűlését. Ezt megelőzően nyilvánosságra 
hozta munkássága 2002. évi legjelentősebb 
eredményeit. Sajtóközlemények (a Magyar 
Vegyipar XIII. évfolyam 5. száma és az 
EGIS Híradó) alapján mindkét témát az 
alábbiakban ismertetjük.

A Magyar Vegyipari Szövetség 2002. 
évi tevékenységét az előző évi közgyűlés 
által jóváhagyott Harmonizálási Program 
megvalósítása jegyében folytatta. A két év
re szóló program -  a szövetség érdekképvi
seleti reagáló-potenciáljának megtartása és 
kihasználása mellett -  az EU-konform, 
csatlakozás utáni körülmények között is al
kalmazható szövetségi normák és a ma
gyarországi adottságok, sajátosságok ösz- 
szehangolását tűzte ki célul.

A MAVESZ általános érdek-képviseleti 
és szövetségfejlesztési tevékenységének té
makörei között kiemelt fontosságot kapott 
a vegyipar működésének biztonsága, a 
vegyipar versenyképessége és az ezzel ösz- 
szefüggő kereskedelempolitika és az ága
zati társadalmi párbeszéd.

A munka valamennyi területen a külön
böző programbizottságokban folyt, melyek 
között -  különösen a vegyipar működési, 
valamint az ehhez szorosan kapcsolódó 
munka-egészségügyi szakterületek kérdé
sei vonatkozásában -  (a programbizottsá
gok között) szükségszerűen szoros volt az 
együttműködés.

Az elmúlt évben is folytatódott, sőt in
tenzívebbé vált a jogharmonizáció. Ez leg
inkább a MAVESZ kiemelt prioritásait je
lentő környezetvédelmi és a vegyipari

biztonságtechnika területén volt érzékelhe
tő. Több új jogszabály és módosítási javas
lat véleményezésére került sor. Gyakorlattá 
vált -  az európai normákkal egyezően 
hogy a jogszabályok értékelése, felülvizs
gálata, módosítása folyamatos. A technikai 
haladás követése a hatékony szövetségi 
munka érdekében nélkülözhetetlenné vált. 
A szakmai vélemények kialakításában szá
mos vállalati szakértő is közreműködött, 
több alkalommal tagvállalati vezetők is ak
tívan bekapcsolódtak a jogalkotókkal foly
tatott érdek-képviseleti párbeszédbe, a dön
téshozók meggyőzésébe.

A közgyűlésen Várhegyi Miklós, a 
MAVESZ elnöke tájékoztatott a szövetség 
elmúlt évi tevékenységéről. Elmondta, 
hogy a fejlett ipari országok 2002. évi gaz
dasági növekedésének felgyorsulására 
adott prognózisok nem igazolódtak be. 
A világgazdaság a jelek szerint ugyan túl
jutott a konjunkturális mélyponton, de a ko
rábbi gyors növekedési ütem elérésének 
lehetősége még távolinak tűnik. A kedve
zőtlen világgazdasági tendenciák -  páro
sulva a hazai versenyképességet negatívan 
befolyásoló erőteljes bérnövekedéssel és a 
forint erősödésével -  előnytelenül befolyá
solták a hazai ipari termelés növekedési le
hetőségeit is.

A MAVESZ elnöke arról is beszélt, 
hogy a szövetségben a gyógyszergyártók 
alig képviseltetik magukat, reményeik sze
rint a jövőben több gyártó felismeri az ösz- 
szefogásban rejlő tartalék energiákat.

Az ülésen Hannu Vornamo, a Finn 
Vegyipari Szövetség vezérigazgatója is
mertette véleményét a MAVESZ EU-har-

Modena and Reggio Emília professzora. 
Rajta kívül, a jelen szimpózium társelnöke 
volt Luciano Caglioti, titkára pedig Clau- 
dia Zucchi, mindketten ugyancsak a mode- 
nai egyetemről. Munkájukat több tudomá
nyos intézmény, népes tudományos 
bizottság és lelkes rendezőgárda (számos 
magyar résztvevővel) segítette sikeresen. 
Hálás köszönet valamennyiüknek!

A szimpóziumnak folytatása lesz 
2005-ben. Ekkor megint Magyarország 
lenne „soros” (ha ebben a „kvázienan- 
tiomer” szervezésben gondolkodnánk). 
Egyelőre azonban kellő szponzorálás híján 
nincs megfelelő vállalkozó az itthoni szer
vezésre, így félő, hogy a szimpózium a ten
gerentúlra kerül. A magyar tudományos 
életnek viszont elemi érdeke lenne, hogy 
egy ilyen, alapvető kérdésről szóló szim
póziumsorozat tradíciójának kialakításában 
aktívan részt vegyen!

Szabó László

monizációs programjáról, az európai part
nerszövetség vezetője bemutatta saját szer
vezeti modelljüket, vázolta azokat az ér
dek-képviseleti kihívásokat, amelyekre a 
magyar szövetségnek is választ kell talál
nia. Ebben hasznos segítség lehet a kisebb 
országok racionális érdek-képviseleti mód
szereinek ismerete.

Csillag István gazdasági miniszter he
lyett a tárcát Pongorné Csákvári Marianna 
helyettes államtitkár képviselte, aki a honi 
gazdaság növekedésének két fő pilléréről 
beszélt: ezek egyike a külföldi és magyar 
nagyvállalatok köre, míg a másik a kis- és 
közepes vállalkozásoké. Statisztikai adatok 
szerint ma Magyarországon mintegy egy
millió gazdasági vállalkozás van, ezek 
nagy része tartozik az utóbbi körbe.

A hivatalos program (költségvetési be
számoló és határozat elfogadása), a meghí
vott vendégek előadása után a résztvevők 
hozzászólásokkal és kérdésekkel egészítet
ték ki az elhangzottakat. Bertalan Zsolt 
(Petrik Lajos Vegyipari Szakközépiskola) 
és Horváth Géza (Veszprémi Egyetem) az 
utánpótlás nevelésének fontosságára hívta 
fel a figyelmet, egyúttal felajánlották 
együttműködésüket. Nyitottak minden kép
zési formára, annak érdekében, hogy meg
feleljenek a vállalkozások igényeinek.

Az idén is odaítélték a XXI. század Ma
gyar Vegyiparáért aranyérmet. A kitüntetett 
dr. Szekér Gyula vegyész-iparpolitikus, a 
korszerű magyar vegyipar létrehozásának 
egyik kulcsszereplője, egykori nehézipari 
miniszter, majd miniszterelnök-helyettes, 
címzetes egyetemi tanár. A kitüntetés in
doklását jelen számunkban más helyen 
(329. oldal) közöljük.

Sz.G.
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Közép-európai műhelymunka a környezetvédelmi 
törvénykezésről és a felelős gondoskodásról
(Szlovákia, Tátralomnic, 2003. jún ius 10-11.)

A cseh és a szlovák vegyipari szövetségek 
által kezdeményezett és a CEFIC/TAIEX 
által szervezett és szponzorált rendezvé
nyen öt közép-európai ország (Csehország, 
Lengyelország, Magyarország, Szlovákia 
és Szlovénia) vegyipari szövetségeinek és 
vállalatainak képviselői vettek részt. Ma
gyarországot 7 fő képviselte a MAVESZ, 
az MKE (Körtvélyessy Gyula főtitkár), a 
Magyar Vegyipar folyóirat, a MOL-TVK, a 
Nitrokémia-2000, a Pannonplast és a 
Zoltek részéről (az EGIS küldötte nem ér
kezett meg), a jelenlevők száma összesen 
35 fő volt. A találkozó első napján a közép
európai szövetségek a felelős gondoskodás 
(Responsible Care -  RC) nemzeti megvaló
sításának tapasztalatait ismertették és vitat
ták meg, a második napon pedig a CEFIC 
munkatársai tartottak konzultációval egy
bekötött előadásokat néhány vegyipart 
érintő EU-jogforrás(ról) előkészítéséről.

A CEFIC részéről Frantisek Doktor be
vezetőjében visszautalt a korábbi trénin
gekre (ChemFed, ChemLeg stb.), amelyek 
az acquis átvételét voltak hivatottak segíte
ni. Utalást tett arra, hogy Bulgária számot
tevően gyorsította az acquis átvételét, hogy 
a horvát, román és makedón szövetségek 
még nem eléggé jól szervezettek, és hogy 
fontos lenne a szövetségekben a kis- és kö
zépvállalatok számát növelni. Hangoztatta, 
hogy a találkozó célja a hálózatalakítás 
(networking), a tapasztalatcsere, a meg
adott témákban vita lefolytatása, és a továb
bi együttműködési lehetőségek feltárása.

Ezután a vegyipari szövetségek képvi
selői ismertették a felelős gondoskodás 
(RC) bevezetésének helyzetét országaik 
vegyiparában. Az RC a vegyipar saját kez
deményezése, 1985-ben Kanadában indí
tott önkéntes programja, amelynek célja az 
EBK teljesítmény javítása és a jó gyártási 
gyakorlat elterjesztése, valamint a nyílt 
kommunikáció folytatása a részvényesek
kel a vegyipari tevékenységekről és ered
ményekről. Az RC egyik módszere a ta
pasztalatcsere. Ma a világ 47 országában 
alkalmazzák, amelyek vegyipara lefedi a 
világtermelés 85%-át. Európában 1989-ben 
kezdték el a bevezetését. A nemzeti vegy
ipari szövetségek felelős gondoskodás 
programjainak nyolc lényegi eleme van, 
ezek

-vezetői elkötelezettség a megvalósí
tásra,

-  a kötelezettségek teljesítését segítő 
útmutatók stb.,

-  a teljesítményjavulást mérhetővé tevő 
mutatók kitűzése,

-  folyamatos konzultáció az EBK té
mákról az érdekelt felekkel az iparon 
belül és kívül,

-  vállalatközi vélemény- és tapasztalat
csere-fórumok a kötelezettségek meg
valósításáról,

-  cím és lógó elfogadása, amelyek vilá
gosan jelzik, hogy a nemzeti progra
mok összhangban vannak a RC kon
cepciójával,

-  a tagvállalatok bátorítása az RC-prog- 
ramban való részvételre, és

-  eljárások az RC mérhető elemei meg
valósításának verifikálására.

Csehországban az RC-programot 1995- 
ben kezdték átvenni, ma a vegyipari cégek 
80%-a (53 vállalat) vesz részt benne, az 
RC-logót használják. Magyarországon, 
amint Ferenc Mónika (MAVESZ) ismertet
te, a program megvalósítását 1992-ben 
kezdték meg, ma a felelős gondoskodás 
programban a MAVESZ tagvállalatok 
97%-a részt vesz. Lengyelországban 22 RC 
vállalat van. Szlovákiában az RC bevezeté
sét 1996-ban kezdték el, ma a résztvevő 30 
társaság a teljes vegyipari forgalom több 
mint 90%-át adja. Szlovéniában a beveze
tés kezdete 1997, a 70 vegyipari cégből 57 
tagvállalatuknál alkalmazzák. A hozzászó
lások szerint jobban el kellene ismertetni az 
RC-t nemzeti szinten, láthatóbbá kellene 
tenni a programot, át kellene gondolni a 
vészhelyzeti kommunikációs stratégiákat. 
Többekben -  inkább a szünetekben han
goztatott -  kérdés fogalmazódott meg az 
RC bevezetésének a gazdálkodási eredmé
nyekben megmutatkozó hasznosságáról. F. 
Doktor (CEFIC) kiemelte, hogy az RC nö
veli az ilyen lógót használó társaságok 
részvényesi értékét.

Az EU integrált termékpolitikáról szóló 
zöldkönyvét (itt a zöld megjelölés arra utal, 
hogy konzultációs dokumentumról van 
szó) és a CEFIC/FECC (utóbbi az Európai 
Disztribútorok Szövetsége) termékgond
noksági (Product Stewardship -  PS) útmu
tatóját Jacques Busson szakértő ismertette. 
Az EU Bizottság által 2001 februárjában 
kiadott zöldkönyv az integrált termékpoliti
káról minden termékre és szolgáltatásra vo
natkozik, integrált, mert a termékek kör
nyezeti hatásait a teljes életciklusban és 
ellátási láncban vizsgálja a bányászattól a 
hulladék elhelyezéséig, és politika, mert in
kább elő akarja lendíteni az ügyet, mintsem 
közvetlenül beavatkozna. Célja a termékek 
és a piacok „zölddé tétele”. Lényegi ele
mei: a termékek ökotervezése, az informált 
fogyasztó választási lehetősége, valamint

mkl

„a szennyező fizet” elv érvényesítése a ter
mékárakban (vagyis a külső költségek be
számítása). Eszközei egyebek között 
a csökkentett adó a zöld termékekre, a 
kiterjesztett termelői felelősség (a külső 
költségek beszámítása révén), a közbeszer
zés, a használati alkalmasságot garantá
ló ökocímkék, és a hosszú élettartamot biz
tosító öko-tervezés. A 2002. decemberi 
CEFIC/FECC termékgondnoksági útmuta
tó (PS) a szállítóknak és a disztribútorok
nak címződik és EBK-jellegű felelősség
megosztásukat listázza a teljes életciklusra 
annak érdekében, hogy mindketten teljesít
sék RC és PS kötelezettségeiket. A PS 
az RC alkalmazását jelenti a termékekre 
és változtatást igényel a hozzáállásban (at
titűdben), az életciklus-szemlélet alkalma
zása miatt és a vezetési rendszerben. Az at
titűdöt a korábbi egyszerű szállító szem
léletről proaktíwá kell tenni: az új etika azt 
diktálja, hogy a helyes dolgot kell cseleked
ni, az egész életciklus során gondoskodni 
kell a termékről, a nyilvánosságnak és az 
alkalmazottaknak joguk van minden koc
kázat megismerésére, a szereplőknek egy
mást kölcsönösen segíteniük kell, és keres
ni kell, és orvosolni kell az általános 
gondokat. Az életciklus kiterjed a termék 
kitalálására, kifejlesztésére, gyártására, 
marketingjére/értékesitésére, tárolására és 
disztribúciójára, felhasználására és a ter- 
mék(hulladék) elhelyezésére. Az életcik
lus-szemlélet segíti az innovációt (környe
zetbarát, jobb termékek előállítását, pl. az 
ártalmas oldószerek lecserélését), új üzleti 
koncepciót igényel (a hangsúly áthelyező
dik a termékről a szolgáltatásra) és az egész 
életciklusban biztonságosabb termékeket
ad. Az új felső vezetési szemléletet a ter- 
vezés/cselekvés/ellenőrzés/javítás (plán/ 
do/check/improve) lépések alkalmazása 
jelzi.

Az EU 2000 decemberében publikált 
2000/60/EC számú víz-keretirányelvét 
(Water Framework Directive -  WFD) 
Michel Michaux CEFIC szakértő ismertet
te. Az irányelv kiterjesztette a vízvédelem 
hatályát minden vízre (kontinentális felüle
ti vizek, átmeneti vizek, part menti vizek és 
talajvizek). Világos célkitűzést ad abban a 
tekintetben, hogy kimondja, hogy a vizek 
,jó  ökológiai minőségi állapotát” 2015-re 
kell elérni, és az elsődlegesen veszélyes ve- 
gyületeket az irányelv elfogadása után leg
később 20 éven belül (legkésőbb 2023 de
cemberétől) ki kell vonni a vízből. A jó 
vízminőséget meghatározó környezetvé
delmi minőségi szabványokat az EU Bi
zottságnak kell kidolgoznia: az elsődleges 
vegyületek listáját, a rájuk vonatkozó har
monizált minőségi szabványokat és az 
emissziókontrollt 2003 decemberéig kell
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szabályoznia. Mindez új víz árpolitika 
kidolgozását is igényli. A szennyezéskont- 
rollt két megközelítésben végzik: egyrészt 
minimális minőségi küszöbértékeket ha
tároznak meg, másrészt a lehetséges leg
jobb emissziócsökkentési módszert kere
sik. A feladatok megvalósítása igényli a ha
tárokon keresztüli együttműködést, az 
összes érintett bevonását, a környezet és az 
attól függők érdekeinek egyensúlyozását. 
Michaux úr jelezte, hogy a WFD-hez iga
zodva talajvízirányelv kidolgozása kezdő
dött meg, amely most „inter-service” kon
zultáción van; az első számú probléma a 
szennyezett talajvízpontforrások definiálá
sa. A WFD szerint 2003 decemberében leg
később meg kell születniük a nemzeti és 
regionális víztörvényeknek és a folyó víz
gyűjtő területek együttműködésének (ilyen 
próba vízgyűjtő terület a Tisza), 2004 de
cemberéig pedig a hatáselemzésnek (bele
értve a gazdasági állapot áttekintését).

Az EU 1996 szeptemberében kiadott 
96/61/EC számú tanácsi irányelvét az in
tegrált szennyezésmegelőzésről és kontroll
ról (Integrated Pollution Prevention and 
Control -  IPPC), valamint a BAT-ről (Best

Available Technique -  Legjobb elérhető 
technika) Busson úr tartott ismertetést. 
Az IPPC az ipari üzemek (és nem a termé
kek) levegő-, víz- és talajszennyezésének 
megakadályozását vagy csökkentését cé
lozza, amit a BAT-on alapuló engedélye
zéssel, tapasztalatcserével (BREF -  Bat 
REFerence Documents), és az információk 
(EPER -  European Pollutant Emission 
Register) nyilvánossá tételével kíván elér
ni. Az integrált szó arra a célra utal, hogy 
megakadályozzák a szennyezés áthatolását 
az egyik közegből a másikba, és hogy a 
kompetens hatóságok együttműködésével 
adják ki az engedélyeket. Az irányelv hatá
lya kiterjed az 50 MW-nál nagyobb teljesít
ményű energetikai létesítményekre, az olaj- 
finomítókra, a vegyiparra stb. és úgy 
korlátozza a levegő-, a víz- és a talajszeny- 
nyezést, hogy nem ír elő emissziós korláto
kat. Az IPPC az engedélyezésről szól: az 
üzemeltető engedélyért folyamodik, és kö
telezettségei vannak pl. a BAT alkalmazá
sára. Ehhez 2007 áprilisa a véghatáridő a 
létező létesítményekre (az összes új létesít
ményre már 1999 októberétől alkalmazni 
kell az EU-ban). Az előadó értelmezte a

Hírek az iparból

Richter Gedeon Rt.

A cég Innovációs Nagydíjat kapott a paro- 
xetin nevű antidepresszáns új gyártó eljárá
sának kifejlesztéséért. Ebben új védőcso
portot alkalmaztak, melyet azóta már más 
kutatócsoportok is sikerrel vezettek be. 
A technológia nemcsak gazdaságos, hanem 
környezetkímélő is és kiváló minőségű ter
méket eredményez.

Leállítják a B 12-gyártást Dorogon. 
A hosszú távú elkötelezettségek miatt a fo
lyamat csak 2004 közepén fejeződik be. 
A vállalat gondoskodik a dolgozókról. 
A 100 dolgozóból eddig 20-nak ajánlottak 
más munkát, ezek közül egyedül egy nem 
fogadta el a felajánlott richteres munkát. 
A gyártás még Budapesten a Bio III üzem
ben 1952-ben indult, majd 68-ban került 
Dorogra. A Vitátor néven takarmánykiegé
szítőként forgalmazott termék nem igazán 
illik a Richter gyártmányprofiljába, előállí
tása gazdaságtalanná is vált, részben a fo
rint megerősödése miatt.

Befejeződött Budapesten a négy üzem 
oldószerellátását biztosító tartálypark kivi
telezése. 13 darab 25 köbméteres, teljesen 
automatizáltan működő tartályt telepítet
tek. A számítógép automatikusan fogadja 
az üzemek „rendeléseit”, sorba állítja azo

kat és kiméri a kért mennyiséget. A rend
szer két évig épült, közel 1,5 Mrd forintba 
került. 7 km csőhálózat tartozik hozzá. 
A rendszer a legmagasabb környezetvédel
mi igényeket is kielégíti, nem beszélve a 
hordós tárolással szembeni biztonságtech
nikai előnyökről.

A cég vezetősége elhatározta, hogy 50 
db Richter-részvénnyel jutalmazza a 2001 
óta PhD-fokozatot elért munkavállalóit. Ezt 
először júliusban adták át.

Új helyre költözött a Négyesi György 
által vezetett Biztonságtechnikai Laborató
rium. Most folyik a munkahelyi ártalom
mérés akkreditációs folyamata és a tűzve
szélyességi paraméterek akkreditációjának 
megújítása. A laboratórium 30 oldószer, 
valamint a rákkeltő anyagexpozíció méré
sét kívánja bevezetni. Természetesen rég
óta foglalkoznak a vegyipari technológiák 
biztonságtechnikai vizsgálatával is.

Magyar Olaj- és Gázipari Rt.

Az idén öt egyetemmel -  a Budapest Mű
szaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel, 
a Veszprémi Egyetemmel, az Eötvös Lo- 
ránd Tudományegyetemmel, a Miskolci 
Egyetemmel és a Budapesti Közgazdaság- 
tudományi és Államigazgatási Egyetem

BAT-ot. Eszerint a BAT-ban szereplő 
„Best” szót úgy kell értelmezni, hogy a leg
hatékonyabb, ami nem feltétlenül jelenti 
azt, hogy a legjobb („nőt the best”, simply 
„best”). A második, „Available” szó egy
részt a gazdasági és technikai életképesség
re, másrészt az ésszerűen hozzáférhető mé
retre („reasonably accessible scale”) utal. 
A „Technique” szó alatt értik a tervezést, 
konstruálást, karbantartást, üzemeltetést és 
a leszerelést. A BAT a gyakorlatban kis 
veszteséggel és kevésbé veszélyes vegyüle- 
tek jelenlétével járó technikát jelenthet. 
A BREF a BAT-tal kapcsolatos információ- 
csere során kapott válaszokat tartalmazza, 
amelyeket az EU IPPC irodája Sevillában 
készít íhttp://eippcb.irc.esl. A BREF-et a 
BAT információcsere fóruma, az IEF 
(Information Exchange Fórum) készíti elő, 
amely pedig az IPPC Technical Working 
Grouppal áll kapcsolatban. Az informáci
ókhoz (engedélyekhez, monitorozási ered
ményekhez) az érdeklődőknek szabad hoz
záférést biztosítanak. Az EPER-1 a bizott
ság háromévenként publikálja, első alka
lommal 2003-ban.

RL

mel -  kötött a MOL-Rt. együttműködési 
megállapodást.

A BorsodChem Rt. többségi tulajdono
sának számító VCP Industrie AG 2,934 szá
zalékos befolyást-szerzett a MOL-Rt.-ben. 
Az osztrák társaság 3 millió 54 ezer 98 da
rab MOL-részvényt vásárolt június 3-án 
tőzsdén kívüli szerződés alapján. A MÓL 
alapszabálya jelentős védelmet biztosít egy 
potenciális ellenséges felvásárlás ellen. 
A VCP bejelentésében úgy fogalmaz, hogy 
sem magyar törvényi előírások, sem a 
MÓL alapszabálya nem kötelezte a közzé
tételre, erre a piaci szereplők teljesebb tájé
koztatása érdekében került sor.

A kormány az állami tulajdonban lévő 
23,64 százaléknyi MOL-részvényből 10-13 
százalékos csomagot még ebben az évben 
értékesít. A 24,6 millió plusz 1 részvényt 
két vagy több részletben, összetett tőzsdei 
értékesítés keretében adják el.

Hernádi Zsolt, a MÓL elnöke július 
17-én Zágrábban aláírta az INA 25 százalé
kának megvételéről szóló szerződést. 
Az 505 millió dolláros befektetés a máso
dik legnagyobb külföldre irányuló magyar 
akvizíció a Slovnaft 800 millió dollárba ke
rülő megvétele után. Hernádi Zsolt hangsú
lyozta: a már három országban működő 
MOL-csoport olaj feldolgozó kapacitása az 
INA-éval együtt eléri a 20 millió tonnát. 
Emellett kilenc országban 1 200 töltőállo
mást is üzemeltet a cégcsoport. A tranzak
ciót még jóvá kell hagynia mindkét ország
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versenyhivatalának. Az ügylet révén a 
MÓL bővítheti nyersolaj- és feldolgozott- 
termék-importját, hozzájut az adriai kikö
tőkhöz, és ugródeszkát szerez az eladáshoz 
a balkáni térség további országai felé, ame
lyek ugyan fejletlenek, de gyors növekedési 
potenciállal rendelkeznek. A vételár kifize
tése nem jelent gondot a MOL-nak, hiszen 
június végén írt alá egy 600 millió eurós 
rulírozó hitelkeretről szóló megállapodást. 
Áldott Zoltán, a MÓL vezérigazgató-helyet
tese szerint a megállapodás szerint a horvát 
állam bármikor eladhat az INA-ból, de a 10 
százaléknál nagyobb csomagra a MOL-nak 
elővételi joga van. A MÓL két helyet kap a 
horvát cég igazgatóságában és felügyelőbi
zottságában. A MÓL által a Slovnaft és az 
INA megvételére fordítandó összesen 300 
milliárd forint a cég teljes tőzsdei kapita- 
lizációjának több mint 50 százalékára rúg.

Napelemes benzinkút működtetését ter
vezi a MÓL próbajelleggel. A cég szakem
berei szerint egy kút átalakítása a napener- 
giás energiaellátó rendszerre nagyjából 24 
millió forintba kerülne.

A Mól Rt. pályázatot írt ki a százhalom
battai Dunai Finomító energiaellátása haté
konyságának gazdaságos, biztonságos, 
hosszú távú, a környezetvédelmi előírások
nak megfelelő javítására, saját erőmű léte
sítésére.

Az E.ON Hungária, a MÓL és a szlovák 
áramszolgáltató (ZSE) aláírta azt az együtt
működési megállapodást, amelynek értel
mében 2004. december végéig mintegy 
22,5 milliárd forint értékben 1,5 terawatt- 
órányi áramot szállít az E.ON Energiake
reskedő Kft. a MÓL Rt. tizenegy telephe
lyének és a TVK Rt.-nek. Emellett az E.ON 
szlovákiai leánya a Slovnaft pozsonyi te
lephelyei villamosenergia-igényének 49 
százalékát elégíti majd ki. A szolgál
tatóváltás dátuma július 1. Ezzel a lépéssel 
jelentős költségcsökkenés és hatékonyság- 
növelés érhető el. Ezzel együtt a Démász 
Rt. bejelentette, hogy a MOL-lal mostanáig 
fennálló közüzemi áramvásárlási szerződé
sét az olajtársaság felbontotta. Elsőként a 
BorsodChem Rt. lépett ki a január óta sza
bad árampiacra. Őt követte a Magyar Alu
mínium Rt., majd az Alcoa, a Rába, a Bako
nyi Bauxit Kft. és most a MÓL. A piac 
20-22%-át teszi már ki becslések szerint a 
nem a Magyar Villamos Művektől vásárolt 
áram.

A MÓL Rt. és a Yukos július elején 10 
évre szóló megállapodást kötött, amelynek 
értelmében hazánk és a magyar olajtársaság 
tulajdonában lévő pozsonyi finomító 7,2 
millió tonna olajat kap Oroszországból. 
Oroszország Hanti-Manysi Autonóm Terü
letéről származik a világ kőolajtermelésé
nek 6 százaléka és az orosz olajtermelés 57

százaléka. A kitermelés felfutásakor meg
duplázza a MÓL olajkészleteit. A Yukos ta
valy 69,5 millió tonna olajat termelt, és 
11,3 milliárd dollár árbevétel mellett 3 mil
liárd dollár nyereséget ért el. Nemrégiben 
egyesült a Szibnyefty és a Yukos, így meg
születik a legnagyobb orosz olajvállalat, 
amely a világ egyik legnagyobbjává is vá
lik. Az a terület, ahol a MÓL 50 százalékos 
tulajdonrésszel rendelkezik, a Zapadno- 
Malobalik (ZMB) nevet viseli. Jelenleg 
260 ember dolgozik a 23,6 millió tonnás 
készlettel rendelkező területen. Naponta 
kutanként 50 tonna olajat hoznak a felszín
re. A lefúrt kutak száma meghaladja majd a 
kétszázat. A beruházás 300-350 millió dol
lárba kerül. Az olaj kitermelési költsége a 
beruházás ráfordításaival együtt hordón
ként 4,65 dollár, ami nemzetközi mértékkel 
is meglehetősen kedvezőnek számít. Her
nádi Zsolt elnök-vezérigazgató elmondta: 
20 dolláros olajárat figyelembe véve 10 év 
alatt 10 milliárd dollárt meghaladó lesz a 
forgalom. A magyar és a szlovák finomítók 
kapacitásának 55-60 százalékát látják el 
kőolajjal. A mostani megállapodás 2004. 
januárjától lép életbe, és felváltja az idén 
december 31-én lejáró korábbi, hároméves 
szerződést, amely évi 2,4 millió tonna szál
lítására vonatkozott.

Tiszai Vegyi Kombinát Rt.

A Tiszai Vegyi Kombinát Rt. vezérigazgató
ja, Molnár József szakmai karrierjét a MÓL 
Rt.-nél folytatja, mint a MÓL Csoport terve
zés-kontrolling igazgatója. Az igazgatóság 
2003. július 1-jei hatállyal Olvasó Árpádot 
nevezte ki a TVK Rt. új vezérigazgatójának. 
Olvasó Árpád, aki megbízatásáig a MÓL 
Rt. vegyipari portfoliójának vezetője, 2000. 
augusztus 29-e óta tagja a TVK Rt. igazga
tóságának. Az igazgatóság elfogadta Széli 
Gábor pénzügyi vezérigazgató-helyettesi 
megbízásának 2003. július 1-jei hatállyal 
történő megszüntetését. 2003. július 1-jétől 
a TVK Rt. új pénzügyi vezérigazgató-he
lyettese Bács Zalán, aki ezt megelőzően a 
MÓL Rt. tervezés-kontrolling igazgatója
ként dolgozott, és 2002. április 26-a óta a 
TVK Rt. Igazgatóságának tagja.

Márciusban munkavédelmi fórumot 
tartottak, melyen az elmúlt év biztonság- 
technikai eredményeit értékelték a bizton
ságtechnikai jelentés alapján és megtár
gyalták a 2003. évi terveket. Megszokott 
módon a fórumon részt vettek és szót kap
tak a helyi ÁNTSZ és OMMF vezetői is.

BorsodChem Rt.

A Hospodárské Noviny cseh gazdasági na
pilap értesülései szerint a színezőanyagok,
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a polisztirol és egyéb vegyi termékek alap
anyagául szolgáló anilin gyártástechnoló
giájának kínai és japán exportjára készül a 
BorsodChem ostravai leányvállalata. Vegy
ipari szakértők szerint az ilyen jellegű li- 
cencértékesítés több millió euró bevételt je
lenthet.

А ВС a következő 2 évben 1 milliárd 
cseh koronát fektet be a BC-MCHZ-be. 
A cég forgalma 2,773 milliárd cseh korona 
volt tavaly, az idei tervekben 2,945 milliárd 
korona szerepel.

A BorsodChem Rt. közleményben tu
datta, hogy végleg leállította közel negy
venéves, évi 30 ezer tonna kapacitású Poli
mer I. szuszpenziós PVC-üzemét. Az üzem 
mindössze 10 százalékát adta a vállalat 300 
ezer tonnás PVC-kapacitásának. Gazdik 
Zoltán gazdasági vezérigazgató-helyettes 
az MTI-nek elmondta: a magas fix költsé
gek és a karbantartás nehézségei miatt hoz
ták meg a döntést.

A vegyipari vállalatok közül elsőként a 
BC Rt. kapott IPPC, azaz egységes környe
zethasználati engedélyt a TDI üzemre. 
Ez azt jelenti, hogy a technológia környe
zetvédelmi szempontból is kielégíti az EU- 
követelményeket, egységesen vizsgálva 
minden kibocsátást.

Július elején megtörtént a BC Rt. eddi
gi minőségirányítási rendszerének (MIR) 
tanúsítása az MSZ EN ISO 9001:2001 
szabvány szerint, integrálva a MIR-t a kör
nyezetirányítási rendszerrel.

Pannonplast Rt.

Több vezetőváltozásra került sor a nyár fo
lyamán: június közepén Várhegyi Miklós 
általános vezérigazgató-helyettes, július 
15-től pedig Arany Mária központi szolgál
tatási vezérigazgató-helyettes vált meg a 
cégtől.

Nyár végére várható a cégbíróság dön
tése, hogy helyt ad-e a PSZAF kezdemé
nyezésének, mely meg kívánja semmisíteni 
az áprilisi közgyűlés határozatait és új köz
gyűlést akar összehívatni.

Nitrogénművek Rt.

1 030 -  folyamatosan csökkenő -  létszám
mal működik a péti cég, ebből kb. 200 fő a 
diplomás. Fő termékek az ammónia, a kar- 
bamid és a salétromsav, emellett gyártanak 
hidrogénezéssel D-szorbitot is. A 600 t/év 
karbamidgyártásból 40%-a növényvédő
szerként kerül felhasználásra, míg a 
60%-ból más cégek formaldehiddel ragasz
tóként használt gyantát állítanak elő.

A szintén gyantanyersanyagként hasz
nált furfuril-alkohol gyártása megszűnt, 
mivel 1993-ban a hódmezővásárhelyi fúr-



furolüzemüket eladták és az új tulajdonos a 
mezőgazdasági nyersanyagból történő fűr- 
furolgyártást leállította.

Huntsman Corporation Hungary Rt.

A Huntsman Corporation amerikai világ
cég szinte kizárólagos tulajdonában lévő -  
azelőtt Nitroil Vegyipari Termelő-Fejlesztő 
Rt. néven közismert -  termelő vállalat Pét- 
fürdőn mintegy 10 termelő vonalon gyárt 
nagy volumenben -  13-15 kt -  vegyi ter
mékeket. Csak néhány részvény van ma
gántulajdonban. Mind a nyersanyagok be
szerzését, mind a termékértékesítést az 
anyavállalat végzi. A 2002. évi -  nyers
anyagérték nélküli -  forgalom 3,2 milliárd 
forint volt, ez teljes eladási értékre számít
va mintegy 8 milliárdot jelentene. A terme
lés 94%-a export. A 2002. évi eredmény 
740 M Ft volt. A létszám 2002-ben 
60%-kal csökkent, 240-ről 115-re.

Fő termékük a 3-dimetilaminopropi- 
lamin. Ezt akril-nitrilből dimetil-amin addí- 
cióval, majd katalitikus hidrogénezéssel 
állítják elő. A főként bétáin típusú felület
aktív anyagok egyik alapanyagául szolgáló 
termék termelőkapacitása az egyik legje
lentősebb a világon. Másik nagy volumenű 
termékük a metil-ciklohexán, ezt toluol ka
talitikus hidrogénezésével nyerik (aromás 
tartalom <10 ppm). Toluol helyett használ
ják a festék-, növényvédőszer- és gyógy
szeriparban. A nagyobb mennyiségben elő
állított termékek közül még említést 
érdemel a N,N-dimetil-ciklohexilamin.

Nyereségtermelés szempontjából igen 
fontos termék a 2,2’-dimorfolinodietil-éter, 
amelyik egyedüli katalizátora az ún. egy- 
komponensű poliuretán rendszereknek. 
Az elmúlt években nagyszámú tercier-amin 
típusú termékkel jelentek meg a piacon. 
Ezek első képviselője a 3-dimetilamino- 
propil-amin gyártás melléktermékéből, a 
úz.vz(3-dimetilarninopropil)-aminból reduk
tív metilezéssel nyerhető N-mctil-úz.vz(3- 
dimetilaminopropil)-amin. Ezt is mint poli
uretán katalizátort alkalmazzák sok más, a 
cég által gyártott termékkel együtt. A reduk
tív metilezés formaldehiddel és hidrogénnel 
történik és szemben a fenti nagyvolumenű 
termékekkel, a folyamatos katalitikus tech
nológiákhoz szakaszos előkészítő és végső 
terméktisztítási lépések is tartoznak.

A hidrogént már régen nem a péti Nitro
génművek Rt.-től vásárolják, hanem a 
Messer Hungarogáz által telepített on site 
hidrogénüzemből. Ennek kapacitása 2 000 
m3/óra és nagy részét a Huntsman Hungary 
használja. Bár ez a hidrogén drágább, mint a 
Nitrogénműveké, de 99,99% tisztaságú. 
Ez lehetővé teszi, hogy a folyamatos hidro- 
génezési technológiákban fel nem használt 
hidrogént recirkulálják, hiszen a szennyezé
sek csak igen lassan dúsulnak fel.

A Huntsmantől hulladék szinte nem tá
vozik, hiszen a Nitrogénművek tisztítómű
vébe kerülő szennyvíz gyakorlatilag a ha
tárérték alatti KOI értékű. A folyékony 
hulladékokat már két saját égetőben égetik 
el, magas hőmérsékletű fűtőközeget bizto
sítva ezzel a nagy molekulájú és bom-

lékony termékek végső tisztítását végző, 
rendezett töltetű, szakaszos üzemű nagyvá
kuum rektifikáló kolonnák számára.

A Huntsman Hungary valamennyi 
gyártóeljárása saját fejlesztésű, szabadal
maztatott. Jelenleg is minden évben 10-20 
saját kutatási-fejlesztési témát indítanak új 
termékek bevezetésére. A folyamatos „la
boratóriumi” reaktorból rögtön a gyártási 
méretbe lépnek a technológiákkal.

A tulajdonos, Huntsman Corp. az USA 
legnagyobb, családi kézen lévő vállalkozá
sa, a vállalatcsoport árbevétele mintegy 7,5 
milliárd USD, 44 országban rendelkezik te
lephellyel és az alkalmazottak száma 
13 000.

Biodízelprogram

Rövid 23 napos működési idő után bezárt 
Magyarország egyetlen biodízel-előállító 
üzeme. A kunhegyesi Közép-tiszai Mező- 
gazdasági Rt. beruházásában nemrég meg
valósult létesítményt évi 250 napos műkö
désre tervezték, a próbatermelést követően 
azonban leálltak a gyártással. A beruházás 
értéke 350 millió forint volt, ebből az álla
mi támogatás 82 milliót tett ki. Banki hitelt 
is felvettek, 96 millió forintot. A tulajdonos 
azért szüntette be a gyártást, mert a jelenleg 
literenként 30 forintos állami támogatással 
veszteséges a bioüzemanyag előállítása.

Az EU-tagállamoknak 2005-ben 2, 
2010-ben pedig már 5-6 százalék bio
üzemanyagot kellene felhasználniuk.

K.Gy.

Jubileumi ünnepség és emléktábla koszorúzás a TVK-nál

2003 a jubileumok éve a Tiszai Vegyi Kom
binát Rt.-nél: az idén fél évszázados válla
lat egy egész évet átölelő nagyszabású ren
dezvénysorozattal ünnepel. Július 15-én 
nyugdíjasait és egykori munkatársait látta 
vendégül a tiszaújvárosi vállalat abból az 
alkalomból, hogy 75 éve született a vállalat 
egykori vezérigazgatója -  a magyar vegy
ipar egyik legtehetségesebb és legsokolda
lúbb vállalati vezetőjeként számon tartott -  
Huszár Andor.

, Huszár Andor olyan szakember és ve
zető volt, akitől ma is rengeteget tanulha
tunk. Mindig megelőzte a korát, olyan ka
rizmatikus vezéregyéniség volt, aki képes 
volt magával röpíteni a jövőbe munkatársa
it, tárgyalópartnereit, és az akkori döntés
hozókat is. Büszke vagyok arra, hogy a 
nyomdokaiba lépve ezt a szemléletet vihe- 
tem tovább, és azon leszek, hogy az elmúlt 
ötven évhez méltó jövőt teremtsünk az álta

la megalapozott jelenből” -  mondta ünnepi 
beszédében Olvasó Árpád, a TVK Rt. ve
zérigazgatója, majd megkoszorúzta Huszár 
Andor emléktábláját.

Koszorút helyezett el a Magyar Vegy
ipari Szakszervezet részéről Paszternák 
György és Szabó János, valamint a tisza
újvárosi önkormányzat nevében Farkas 
Zoltán polgármester és Koscsó Lajos alpol
gármester is.

A TVK Klubházában megrendezett ese

ményen a résztvevők megtekintették a 
TVK történetéről szóló -  erre az alkalomra 
készített -  dokumentumfilmet is, majd álló
fogadáson vettek részt. A programnak ré
sze volt egy gyárlátogatás is, amely során a 
rendezvény vendégei nem csupán a vállalat 
termelőüzemeit nézték meg, hanem megte
kintették az utóbbi évtized legnagyobb 
technológiai beruházásának keretében épü
lő új gyárakat is. A több mint 100 milliárd 
forintos fejlesztéssel a TVK Rt. közel két
szeresére növeli a méreteit, és ezzel új táv
latot nyit a vállalat jövőjében.

Nádast András

Újabb kiegészítés

A Magy. Kém. Lapja 58, 180 (2003) szá
mában megjelent Móra László „Zemp
lén Géza és az első magyar szerves 
kémia tanszék megalapítása” című cik
kének a Zemplén-iskoláról írott szöveg

részét a szerző előző számunk 299. 
oldalán közölteken felül -  az érdekeltek 
kérésére -  a következőkkel egészíti ki: 
H erty József 1946-tól 1949-ig, mint a 
Szerves Kémia Tanszék tanársegédje, ez 
időszakban végzett munkájával szerezte 
doktori címét.”
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2002. évi közhasznúsági jelentés az „Alapítvány 
a Magyarországi Gyógyszerkutatásért” közhasznú 
szervezet működéséről

Az 1996-ban magánszemélyek kezdemé
nyezésével alapított és a cégbíróság végzé
se alapján 1998. január 1-jétől közhasz
nú szervezetként működő „Alapítvány a 
Magyarországi Gyógyszerkutatásért” tár
saság 2002-ben is az alapító okiratban 
(http://www.szote.hu-szeged.hu/amgvAl le
fektetett célok megvalósításán dolgozott.

Az alapítvány 2002-ben tovább folytat
ta a magánszemélyek egy százalékos adó
felajánlásából és a Magyarországon műkö
dő gyógyszergyárak támogatásával alap
tőkéjének gyarapítását.

Az alapítvány vagyonát gyarapította a 
magánszemélyek jövedelemadójának egy 
százalékából beérkezett 281 005 Ft, továb
bá a Chinoin Rt., az Egis Rt., a Richer Ge
deon Rt., a Pharmacia Kft., a Humán Rt. tá
mogatása. A támogatásért az alapítvány 
kuratóriuma a támogatóknak ezúton is kö
szönetét mond.

Az alapítvány vagyona 2002. decem
ber 31-én 11 556 519 Ft volt, melyből 
8 590 519 Ft értékpapírokban (CA Rt. kü
lönböző befektetési alapokban), 2 956 399 
Ft az OTP-nél vezetett forintszámlán volt 
elhelyezve és 10 210 Ft készpénzben állt 
rendelkezésre. 2002-ben a Matáv-részvé- 
nyek értékesítésre kerültek 1 000 Ft/rész- 
vényárfolyamon.

Az alaptőke kamata az alábbiak szerint 
hasznosult. Az alapítvány támogatásával 
került megrendezésre Visegrádon 2002. 
szeptember 30-án és október 1-jén a 
„Gyógyszerkémiai és Gyógyszer-technoló
giai Szimpózium’02” rendezvény. A szim
pózium sikerét jelzi, hogy 150 kutató aktív 
részvételével 22 ipari, egyetemi, valamint 
akadémiai kutatóhely képviseltette magát. 
A szimpózium keretében került átadásra a 
2001. április 1. és 2002. március 31. között 
sikeresen megvédett PhD-dolgozatot készí
tők számára meghirdetett pályázatra beér
kezett 4 dolgozat győztesének az alapít

vány kutatás támogatási díja. A díjazott 
előadás keretében számolt be kutatási ered
ményeiről. A szimpóziumon „Esti beszél
getés” keretében Vargha László gyógyszer- 
kutató életéről és munkásságáról dr. 
Kuszmann János emlékezett meg.

Az alapítvány a gyógyszeriparban és 
gyógyszerforgalmazásban dolgozó fiatalok 
számára 2002. szeptember 26-28-án Buda
pesten megrendezett „VI. Clauder Ottó”-em- 
lékversenyen a helyi zsűri döntése alapján 3 
kutatót részesített kutatási támogatásban.

Az „Alapítvány a Magyarországi Gyógy
szerkutatásért” közhasznú szervezet 2003. 
évi első ülését május 22-én tartotta meg. 
A 9 kuratóriumi tagból 7 jelent meg, így a 
kuratóriumi ülés határozatképes volt.

A kuratórium áttekintette a 2002. évi 
működést. Elégedetten állapította meg, 
hogy a több éve támogatott „Gyógyszerké
miai és Gyógyszer-technológai Szimpózi
um” rekordszámú résztvevővel (150) ke
rült szeptember végén megrendezésre 
Visegrádon.

A szimpóziumon került átadásra az ala
pítvány 100 000 Ft-os kutatástámogatási 
díja Kurtán Tibor (Debreceni Egyetem, 
Szerves Kémiai Tanszék) részére, a 
„Chiroptical spectroscopy fór the study of 
O-heterocyclic compounds, secondary 
monoalcohols and primary monoamines” 
című dolgozata alapján, melyet a 2001. áp
rilis 1. és 2002. március 31. között sikere
sen megvédett PhD-dolgozatok számára 
meghirdetett pályázatra nyújtott be.

A 2003. áprilisban több helyszínnel 
megrendezésre kerülő XXVI. Országos Tu
dományos Diákköri Konferencián az ala-

2002-ben az alapítvány az Egis Gyógy
szergyártól kapott 1 db HPLC és 1 db kiol
dódásvizsgáló készüléket együttműködési 
szerződés keretében kihelyezte a Semmel
weis Egyetem Gyógyszerhatástani Intéze
tébe és az Egyetemi Gyógyszertár Gyógy
szerügyi Szervezési Intézetébe oktatási és 
kutatási céllal.

A fenti támogatások mellett az alapít
vány 2002-ben működtetésére 129 025 Ft- 
ot fordított.

Az alapítvány 2002. évi működését és 
gazdálkodását a kuratórium 2003. május 
22-i ülésén tekintette át, és a 2002. év pénz
ügyi mérleget a kuratórium tagjai egyhan
gúlag megszavazták.

Hermecz István

pítvány egyenként 50 000 Ft értékű kuta
tástámogatási különdíjban részesítette a 
Kémiai és Vegyipari szekcióban, továbbá 
az Orvostudományi szekcióban, külön az 
orvostudományok és külön a gyógysze
résztudományok területéről készült 1-1 
dolgozat szerzőjét (összesen 3) a helyi zsű
rik döntése alapján. A 2002. április 1. és 
2003. március 31. között sikeresen megvé
dett PhD-dolgozatok számára kiírt pályá
zatra 7 dolgozat érkezett. A kuratórium ki
jelölte a 2 előbírálót és a végső döntést 
hozó 3 tagú zsűrit.

2002-ben az alapítvány a Semmelweis 
Egyetem Gyógyszerhatástani Intézetébe 1 
HPLC-készüléket és az Egyetemi Gyógy
szertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézeté
be 1 kioldókészüléket helyezett ki együtt
működési szerződés keretében oktatási és 
kutatási céllal.

A 2002. évi működést áttekintve, az el
készített 2002. évi pénzügyi mérleget a ku
ratórium jelenlévő tagjai egyhangúlag fo
gadták el.

Hermecz István

Beszámoló az „Alapítvány a Magyarországi 
Gyógyszerkutatásért” közhasznú szervezet 
2003. május 22-i üléséről

S ie tn ie .. .S ie tn ie .. .S ie tn ie

Új kávé-koffeinmentesítési 
módszer

A Natúré egyik ezév júniusi számában S. 
Ogita (Japán) koffeinmentes kávészemek 
termesztésének felfedezéséről számolt be. 
Ma a kávé koffeinmentesítésekor használt 
oldószerek számos élvezeti értéket (ízt, za

matot) javító vegyületet is eltávolítanak. 
Ogita az RNA-interferenciának nevezett 
újabb technikát alkalmazza. Az RNA- 
interferencia során megtámadják az üze
netvivő RNA-molekulákat, amelyek az 
utasítást viszik a sejtmagbeli génektől a 
proteinképző szervekig. A duplaszálas mo
lekulájú DNA-tól eltérően az RNA normá
lisan egyszálas. A természetben a kétszálas

RNA csak bizonyos vírusokban fordul elő, 
a sejtek rosszul reagálnak a jelenlétére, és 
enzimeket küldenek a felaprításukra. Ogita 
és munkatársai olyan géndarabokat konst
ruáltak a kávéültetvényekbe, amelyek ki
egészítő RNA-szálak generálását segítik. 
A keletkező duplaszálas RNA-t lerombolja 
a sejt, aminek az eredménye a koffeintarta
lom 70%-os csökkenése. RL
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Syye& iileti élet

MKE HÍREK

Határozatok a Magyar Kémikusok Egyesülete 
2003. május 9-i küldöttközgyűléséről*

A közgyűlést Kálmán Alajos az MKE elnö
ke nyitotta meg. Megemlékezett a kémikus 
társadalomban az elmúlt évben elhunytak
ról. Ezután a közgyűlés egyhangúan meg
szavazta, hogy Náray-Szabó Gábor örökös 
elnök vezesse le a küldöttközgyűlést és 
ugyancsak egyhangúan a mandátumvizsgá
ló és a szavazatszámláló bizottság tagjait és 
elnökeit.

A 95 jogosult résztvevőből 75 jelent 
meg, tehát a küldöttközgyűlés határozatké
pes volt.

1. Napirend: Alapszabály-módosítás
Jedlovszky Pál ib-tag kapta a megbízást

az ib-től, hogy végezze el az alapszabály 
módosítását a megváltozott körülmények
hez való igazítás végett. A küldöttek erről 
előzetes összefoglaló írásos anyagot kaptak 
és az előterjesztő a közgyűlésen is ismerte
tést adott.

A hozzászólók az Elnöki Tanácsadó 
Testület működésének részletezésére, a 70 
év feletti és 15 évnél régebbi tagok tagdíj- 
mentességének hatására és a vidéki csopor
tok helyzetének javítására vonatkozó kér
déseket tettek fel.

KJl/2003 határozat: a küldöttközgyűlés 
egyhangúan elfogadta az alapszabály mó
dosítását. A főtitkár levélben kell, hogy ér
tesítse a 70 évnél idősebb és 15 évnél ré
gebben MKE-tagokat arról, hogy a jövőben 
nem kell tagdíjat fizetniük.

2. Napirend: Beszámolók
A főtitkár és a gb-elnök beszámolóját, 

valamint a felügyelő bizottság értékelését 
lapunk előző számában közöltük. A tudo
mányos-műszaki bizottság elnöke, Czvi- 
kovszky Tibor megállapította, hogy a bizott
ság tevékenysége a Wartha Vince-díj és az 
Ifjúsági Nívódíjak odaítélésére szűkült, de 
főleg az utóbbi minden évben mutatta a te
hetséges fiatalok eredményeit. Az oktatási 
bizottság elnöke, Szebényi Imre a kémiata
nári konferenciáról, a kémiai biztonsági 
törvény oktatásban való alkalmazási prob
lémáiról és az oktatási reformról szólt.

Náray-Szabó Gábor a MTESZ-elnök, 
Zettner Tamás üdvözletét tolmácsolta és 
megállapította, hogy az MKE igen jó helyet 
foglal el a társegyesületek között. Mint az 
Európai Kémikus Egyesület soros elnöke, 
Náray-Szabó jelezte, hogy a kérdés most

* Előző számunkból kimaradt

eldőlt: csak mintegy háromszáz egyéni tag 
jelentkezett az európai egyesületbe, tehát 
továbbra is a nemzeti kémikus egyesületek, 
azonos szavazataikkal döntenek az európai 
egyesület közgyűlésén.

A hozzászólók a kémiai biztonság és az 
oktatás problémáit, a titkárság gyorsabb 
gazdasági adatszolgáltatását, főként a szak
osztályi keretek közzétételét, a támogatá
sok várható csökkenését, a kisvállalkozá
soknál elvesző fiatal kémikusok problémáját 
tárgyalták. A főtitkár ígéretet tett a szakosz

Elnök:

tályok rendelkezésére álló keret mihama
rabbi közzétételére.

K/2/2003 határozat: a küldöttközgyűlés 
1 tartózkodással elfogadta a beszámolókat, 
egyhangúan a közhasznúsági jelentést, a
2004. január 1-jétől érvényes 3 000 Ft/év és 
1 500 Ft/év tagdíjat, valamint a tisztségvi
selők felmentését.

3. Napirend: választás
A  választás két menetben, titkosan folyt 

le. A küldöttközgyűlésben elhangzott ja 
vaslatok alapján Sohár Pál, Bíró Géza és 
Tóth Gábor került fel a jelölőlistára.

K/3/2003. határozat: A  következő tiszt
ségviselők kerültek megválasztásra (a sza
vazatok számával és az elérhetőséggel):

Kálmán Alajos 74 akalman@cric.chemres.hu
Főtitkár:

Körtvélyessy Gyula 58 k.gyula@chello.hu
Alelnök:

Greiner István 49 i. greiner@richter. hu
Liptay György 44 liptay. inc@chem .bme. hu

Tudományos-műszaki bizottság elnöke / főtitkárhelyettes:
Kiss Tamás 42 tkiss@chem.u-szeged.hu

Gazdasági bizottság elnöke / főtitkárhelyettes:
Banai Endre 71 endre.banai@pannonplast.hu

Ib tagok:
Bakos József 47 bakos@almos.vein.hu
Hermecz István 57 Istvan.Hermecz@sanofi-synthelabo.com
Kalaus György 55 kalaus@mail.bme.hu
Kovács Attila 49 kattila@tvk.hu
Tömpe Péter 43 tompepet@axelero. hu
Velkey László 55 velkey @fr eemail. hu
Záray Gyula 43 zaray@ludens.elte.hu

Felügyelő bizottság elnöke:
Bíró Géza 43 Tel: 395 3097

Felügyelő bizottsági tagok:
Jedlovszky Pál 36 jedlo@ffeemail.hu
Széchy Gábor 31 gszechy@mail.bme. hu

Etikai bizottság:
Dombi András 44 dombia@chem.hu-szeged.hu
Szabóné Szarvas Ildikó 42 szildiko@lotus.tvk.hu
Wajand Judit 41 juwaj 1 @ffeemail.hu

Oktatási bizottság elnöke:
Pokol György 28 pokol@mail.bme.hu
Szebényi Imre 28 szebeny i. imre@axelero .hu

Az alapszabály szerint egyenlő szavazatszámnál az elnök szavazata dönt:
eszerint egy évre Pokol György az oktatási bizottság elnöke

Díjbizottság elnöke:
Keglevich György 40 keglevich@oct.bme.hu

Érdekvédelmi bizottság elnöke:
Raisz Iván 70 fkmraisz@gold.uni-miskolc.hu

Nemzetközi kapcsolatok bizottsága elnöke
Hudecz Ferenc 70 fhudecz@szerves.chem.elte.hu
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4. Napirend: Kovács Attila, a TVK Rt. 
általános igazgatójának előadása

Petrolkémiai Fejlesztési Projekt a TVK 
és a magyar vegyipar szolgálatában (az 
MKL előző száma tartalmazza)

5. Napirend: Döntés a Magyar Kémiai 
Folyóirat sorsáról

A levezető elnök két hozzászólót kért 
fel: Sohár Pál a folyóirat mellett, Körtvé- 
lyessy Gyula pedig ellene szólalt fel. Ezt 
követően a küldöttközgyűlés titkos szava
zással 55 mellett, 18 ellen arányban meg
szavazta a folyóirat további kiadását.

6. Napirend: Kitüntetések átadása 
Kálmán Alajos elnök ezt követően átad

ta az ez évi kitüntetéseket. A személyeket 
és működésüket előző számunkban közöl
tük.

K.Gy.

A Magyar Kémikusok Egyesülete Kémiatanári 
Szakosztályának munkájáról, terveiről

Dr. Várnai György több cikluson át ered
ményesen, sikeresen látta el a Kémiatanári 
Szakosztály elnöki teendőit. Méghatározó 
egyénisége az egyesületi életnek. Köszön
jük a kémia ügyéért folytatott sokéves 
munkáját. A tanár úr 2002. december 10-én 
lemondott funkciójáról és a szakosztály új 
elnökséget választott. Már a jelölés során 
szempont volt, hogy a jövendő elnökség 
tagjai a lehető legszélesebben reprezentál
ják a kémiatanárokat. Legyen, aki az általá
nos iskolai, aki a középiskolai (szakközép- 
iskola és gimnázium), aki az egyetemen 
tanító kémiatanárokat képviseli. Szerettük 
volna azt is, hogy ne csak fővárosi, hanem 
vidéki tagjai is legyenek az elnökségnek. 
Az elképzelések teljesültek. A Szakosztály 
elnöke Kovácsné Csányi Csilla lett, aki a 
Fővárosi Pedagógiai Intézet vezető-szakta
nácsadója és a Fazekas Gimnázium tanára, 
titkára Maadadiné Borbély Mária, a XVIII. 
kerületi pedagógiai szolgáltató szaktanács- 
adója, általános iskolai tapasztalata van. 
Hajós István szakközépiskolai szaktanács- 
adó Szombathelyen. Mártonná Rúzsa Valé
ria az általános iskolai tanárokat „képvise
li”. Tóth Zoltán a debreceni egyetem 
docense. Igaz Sarolta szolgáltatói és egye
temi tapasztalatokkal is rendelkezik.

Az elnökség nagy lendülettel kezdte el a 
munkát. Első nagy szervezésünk egy az 
FPI-vel közösen szervezett program volt, 
amely a kémiabiztonságról szóló törvény
nyel volt kapcsolatban, és nagy érdeklődést 
váltott ki. A Vas megyei és a budapesti ké
miatanárok számára szerveztünk progra
mokat. A Vas megyei kémiatanárok Buda
pesten gyűjtöttek tapasztalatokat, a 
budapestiek a herendi porcelánkészítéssel 
ismerkedtek, és meglátogattak egy man
gánbányát.

Az elnökség az eltelt fél év alatt két al
kalommal ülésezett és az elnökség tagjai e- 
mailen keresztül rendszeresen tartották a 
kapcsolatot. A Kémiatanári Szakosztály 
nagy feladata az Irinyi Országos Kémiaver
seny sorsának rendezése, ugyanis Várnai 
tanár úr bejelentette, hogy Győrben meg
szűnik az a középiskola, amelyikben a ver
senyt idáig rendezték és ezért ő sem tudja a 
versenyt a későbbiek során szervezni. 
Az elnökség hosszan foglalkozott ezzel a 
témával. A verseny nem maradhat el. Tá
mogatásáról az egyesület elnöksége bizto
sított bennünket. Várhatóan új helyszínt 
kell keresni. Igaz Sarolta vállalná a szerve

zéssel kapcsolatos teendőket. A helyszínre 
több ajánlat érkezett. A döntés a nyári sza
badság miatt augusztus végére, szeptem
berre maradt.

Az elnökség foglalkozott a kémiatanítás 
helyzetével, az új Nemzeti alaptanterwel 
kapcsolatos elképzelésekkel is. Az Egyesü
let Kovácsné Csillát delegálta az Ember és 
természet új NAT-bizottságba, aki beszá
molt az ott folyó munkáról. A természettu
dományok tanítása, így a kémiatanítás is 
reformra szorul. A kémia az egyik legnép
szerűtlenebb tantárgy. Társadalmi elfoga
dottsága is rossz. Túlzottan elméleti tan
tárgynak tartják. Felmerült az igény arra, 
hogy a hétköznapokban jobban használha
tó, az alapokat alaposabban megtanító 
kémiával találkozzanak az általános és kö
zépiskolai diákok. Kovácsné Csányi Csillát 
felkérték az új kémia érettségi anyagának 
véleményezésére is. Ez a dokumentum arra 
törekszik, hogy megőrizze a kémiatanítás 

• hagyományos értékeit. Szemlélete kevéssé 
egyeztethető össze az új NAT-elképzelé- 
sekkel. A kémiát sok éve tanító tanárok 
meggyőződése, hogy a hagyományos ké
miatanítás nagyon hasznos volt, és sokat 
tett a diákok logikus gondolkodásának, 
egészséges társadalom- és életszemlélet
ének fejlesztéséért. Nem szeretnénk ezeket 
az értékeket elveszíteni, de ugyanakkor azt 
is látjuk, hogy szükség van az új módsze
rekre, az életközeli elképzelésekre. Felme
rült egy olyan konferencia szervezésének 
lehetősége, amelyen a tanító tanárok bevo
násával kezdenénk párbeszédet az új elkép-

Mátyus Péter: Diazin-anellált 
policiklusos vegyületek előállítása 
szén-szén gyűrűzárási reakcióval

Az előadás első részében az úgynevezett 
„tercier-amino effektus” alkalmazásairól 
hallhattunk. A tercier-amino effektus orto- 
szubsztituált tercier anilinek egy érdekes 
gyűrűzáródási reakciója, melynek kulcslé
pése egy 1-5 hidrogénvándorlás. A reakció 
mechanizmusa vitatott, egyes kutatók

zelésekről. Az elnökség próbálkozik a lehe
tőség kihasználásával, de talán a szabadsá
golások miatt, nem kaptunk visszajelzést az 
Oktatási Minisztériumból.

A Magyar Kémikusok Egyesülete má
jusi közgyűlésén megválasztotta az oktatá
si bizottság új elnökét (Pokol György egye
temi tanárt a Műszaki Egyetemről). Tőle is 
és a Magyar Kémikusok Egyesülete veze
tőségétől is azt váijuk, hogy támogassák az 
alap- és középfokú kémiatanítást. Segítse
nek a kémia, a vegyipar népszerűsítésében. 
A Kémiatanári Szakosztály is igyekszik ki
venni részét az egyesületi munkából. Tá
mogatja az egyesület titkárságának munká
ját. Pokol professzor úrral és az ob- titkárral 
(Hajnissné Anda Éva szaktanácsadóval) 
együttműködve szeretnénk segíteni az ok
tatási bizottságot nagy feladatában, a XXI. 
Kémiatanári konferencia megszervezésé
ben. Szükség van a kémiatanárok nyári or
szágos továbbképzése akkreditációjának 
megújítására is. Ehhez is hozzájárulunk ta
pasztalatainkkal.

Az elnökség fontos feladatának érzi, 
hogy növelje a taglétszámot. A kémiataní
tás sorsába beleszólni egy nagy létszámú 
szakosztálynak nagyobb esélye van. Sze
retnénk, ha a kémiatanárok minél aktívab
ban vennének részt az egyesületi munká
ban. Eljuttatnák véleményüket, ötleteiket a 
kémiatanítás reformjával kapcsolatban az 
Egyesület Kémiatanári Szakosztályának el
nökségéhez (csanyi@fovpi.hu). Szeret
nénk olyan programokat szervezni, ame
lyek nagyszámú kémiatanárt érdekelnek, 
ezért kérjük, hogy ötleteikkel, igényeikkel 
keressenek meg bennünket.

A 2003-2004-es tanévhez eredményes 
munkát, sok sikert, jó egészséget kívánunk.

Kovácsné Csányi Csilla

hidridanion vándorlást tételeznek fel, má
sok koncertikus reakciómechanizmust. 
Mátyus Péter és munkatársai a reakció 
kiteijeszthetőségét vizsgálták olyan vegyü- 
letekre, ahol az „anilin” benzolgyűrűje he
lyett heterociklus szerepelt. A reakciók me
chanizmusát vizsgálva izotópeffektus 
mérésekből arra következtettek, hogy a se
bességmeghatározó lépésben intramoleku- 
láris hidrogénvándorlás történik. A koncer
tikus mechanizmus mellett szól a reakció

BESZÁMOLÓ RENDEZVÉNYEKRŐL
Bruckner-termi előadások
(Budapest, 2003. március 28., április 25.)
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sztereospecifikus jellege, valamint az, hogy 
nem tapasztaltak számottevő oldószeref
fektust. Mindazonáltal a mérési adatok ta
nulsága szerint a korábban publikált me
chanizmuskép egésze vitatható. Az elő
adás második részében diazino-indolok 
előállításáról esett szó. Ezek előállítására új 
reakcióutakat tártak föl, melyek során a Su- 
zuki-reakciót más gyűrűzárási technikák
kal kombinálták.

Moldvai István: Kísérletek 
ergolinvázas vegyületek 

szintézisére

Az ergolinvázas vegyületek legismertebb 
képviselője a hírhedt kábítószer, a lizerg- 
sav-dietilamid (LSD). Származékainak 
erős fiziológiás hatása miatt a lizergsav 
gyógyszerkémiai kutatások célvegyülete. 
Totálszintézisére több leírt módszer létezik, 
azonban -  mint az előadásból megtudhat
tuk -  ezek egyike sem alkalmazható gazda
ságos ipari szintézisként: az irodalmi recep
tek alapján az eddig előállított szintetikus 
lizergsav mennyisége nem éri el a 2 g-ot. 
Moldvai István és munkatársai kétféle úton 
próbálták szintetizálni a kívánt célvegyüle- 
tet. Mindkét útnak vannak olyan interme- 
dierjei, melyekből elvileg már könnyen el 
lehet jutni a lizergsavig, jóllehet eddig ez a 
sok próbálkozás ellenére sem sikerült. Amit 
egy kutató könnyen megvalósítható, triviá
lis reakciónak tekint, az a valóságban nem 
mindig vihető véghez. A hallgatóság levon
hatta a következtetést: alázattal kell köze
lednünk a természet titkaihoz, nem jelent
hetjük ki valamiről, hogy ezt teljesen 
értjük, ez így van, mert a vegyületek nem 
mindig olvassák a kémiakönyveket.

Domány György: Neuropátiás 
fájdalom csillapítása piperidin- 

származékokkal

Biológiai vizsgálatok kimutatták, ha az 
NMDA (N-metil-D-aszparaginsav) -  re
ceptorok variáns NR2 alegységének B-ti- 
pusát szelektíven gátoljuk, lehetőség nyílik 
a neuropátiás fájdalmak enyhítésére. 
(Neuropátiás fájdalom az idegrendszer sé
rülését követően alakul ki pl. cukorbete
geknél vagy baleseti sérülés után.) Milyen 
vegyületek alkalmasak erre? A konkuren
cia szabadalmaiból látható volt, hogy a szó
ba jövő vegyületek mindegyikében egy 
aromás gyűrű (általában benzolszármazék) 
két vagy három atomon keresztül kapcsoló
dik egy bázikus nitrogénhez, ami leggyak
rabban piperidingyűrű része. Amikor 
Domány György és munkatársai a kutatás
ba bekapcsolódtak, még nem volt ismert a 
receptor térszerkezete, és a nagy áteresztő- 
képességű (HTS) szűrésnek sem voltak

meg a feltételei. Következésképpen telje
sen klasszikus módszerrel próbáltak meg
felelő vezérmolekulát találni: számos ve- 
gyületet szintetizáltak és próbáltak ki saját 
biológiai tesztjeiken. Megvizsgálták, mi a 
szerepe az aromás gyűrű szubsztituen- 
seinek, a piperidingyűrűt is különböző cso
portokkal szubsztituálták. Előállítottak 
olyan anyagokat is, melyekben az összekö
tő láncba hidroxi- és ketocsoportokat épí
tettek be, valamint az egyik szénatomot 
(így étereket kapva) oxigénre cserélték. 
A Lead-optimalizálás következő lépése
ként a benzolgyűrűt heterociklusokkal he
lyettesítették: a benzimidazol mellett az 
indolgyűrű bizonyult leghatásosabbnak. 
Azt is megállapították, hogy akkor is ta
pasztalunk biológiai hatást, amikor a 
piperidin N-je amidcsoport része. Ez azért 
ígéretes, mert ez a N így fiziológiás körül
mények között nem bázikus, ami a várható 
mellékhatásokat jelentősen csökkenti. Kel
lő mennyiségű vegyületet kipróbálva már 
rendelkezésükre állt a kutatóknak annyi 
adat, hogy 3D-QSAR modellezést végezve 
a számítógép segítségét is igénybe vegyék 
a további optimalizáláshoz. Összegezve: a 
lendületes előadás bizonyára megdobogtat
ta a klasszikus szintetikus kémiát és farma
kológiát szeretők szívét.

Poppe László: Újabb eredmények 
a szintetikus biokatalízis terén

Az utóbbi évtizedben már csak optikailag 
tiszta gyógyszerhatóanyagot lehet törzs
könyveztetni, ezért egyre nagyobb a jelen
tősége az enantioszelektív szintéziseknek. 
Egy kívánt molekulába bevihetjük a 
„királis információt” sztöchiometrikus ké
miai módszerekkel (pl. ha királis segéd
anyaggal származékot képzünk vagy klasz- 
szikus rezolválást hajtunk végre), vagy 
használhatunk királis katalizátorokat is. 
Ezen „klasszikus kémiai módszerek” azon
ban egyes érzékeny rendszereken kivitelez-

hetetlenek lehetnek, vagy szelektivitásuk 
esetenként alatta maradhat a „még klasszi
kusabb” enzimreakciókénak („még klasszi
kusabb”, hiszen míg a „klasszikus kémiai 
módszereket” a tudósok néhány emberöltő 
alatt, addig az élő szervezetek a legjobb en
zimeket az evolúció évmilliói alatt dolgoz
ták ki). Mára ezek a „még klasszikusabb” 
biokatalizátorok is elérték a „reagens álla
potot”. Az előadásban láthattunk olyan pél
dát, ahol szilárd fázishoz kötött enzimmel 
hexános közegben egy racém alkohol egyik 
enantiomerje folyamatos üzemben ész
terezhető, majd a reakciót/reaktort követő
en a nem reagáló alkohol enantiomer az 
észterezettől folyamatos metanol-vizes 
extrakcióval választható el. Ez az enantio
mer szelektív eljárás a kinetikus rezolválás 
egy szép biokatalitikus példája. Poppe 
László és munkatársai különböző fajokból 
izoláltak enzimeket és sejtes rendszereket, 
és vizsgálták ezek felhasználhatóságát 
szerves szintézisekben. A kínálaton szere
peltek többek között hidrolázok/lipázok 
(pl. védett glicerinszármazékokból optikai
lag aktív alkoholok előállítása), ammónia 
liázok (enantioszelektív ammónia addíció 
karboxilcsoporttal konjugált kettős kötés
re), vagy éppenséggel alfa-ketoalkoholok 
észtereinek hidrolízisére (mely folyamat 
például kémiai reagensekkel gyakorlatilag 
megoldhatatlan) alkalmas enzimek. Az elő
adás után a hallgatóban csak egy kérdés 
maradt: mikor fog a szerves kémiai tan
könyvekbe bekerülni: ez az átalakítás meg
oldható ezekkel a kémiai reagensekkel..., 
valamint ezzel és ezzel a biokatalizátorral 
(enzimmel).

Kovács Gergely 
(Az előadások kivonatai és a Bruckner-ter- 
mi előadások programja olvashatók az 
MTA Kémiai Osztály, Szerves és Bio
molekuláris Kémiai Bizottság honlapján a 
következő weboldalon: 
http://www.kfki.hu/~chem info/osztalv/ 
bizott/bruckner/b ruckner.html)

Előadás a kristályosításról
(EGIS gyári csoport, Budapest, 2003. május 15.)

Várakozáson felüli érdeklődés mellett tar
tották meg a kristályosításról, annak mód
szertanáról és gyógyszer-technológiai sze
repéről szóló előadásukat üzemi csoportjuk 
szervezésében az EGIS kémikusai.

Május 15-én Farkas Béla, a kísérleti I. 
üzem munkatársa tartott előadást, amelyet 
két felkért hozzászóló, Horváth Károly 
(MBFO, fizikai-kémiai labor) és Törekiné 
Zákányi Ildikó (gyógyszer-technológiai kí
sérleti üzem) egészített ki. Markovits Imre,

az EGIS Kémikus Egyesületének új veze
tőségi tagja nyitotta meg és vezette ezt a jó 
hangulatú összejövetelt, amelyen a sok 
üzemben dolgozó mérnök mellett gyógy
szertechnológus és analitikus munkatársa
ink is részt vettek.

Farkas Béla „A kristályosítás szerepe a 
hatóanyaggyártásban és a gyógyszer-tech
nológiában” címmel tartotta meg azt az át
fogó, tematikus előadást, melyben sokéves 
gyakorlati tapasztalatát is összegezte.
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A kristálytani alapfogalmak és vizsgálati 
módszerek ismertetését követően részlete
sebben beszélt a polimorfiát befolyásoló 
technológiai tényezőkről, kiemelve a poli
morf tisztasággal kapcsolatos igen szigorú 
gyógyszerkönyvi és hatósági követelmé
nyeket. Konkrét példák segítségével mutat
ta be a programozott és a kvázi stacioner 
kristályosítási technika folyamatait.

Az előadás harmadik részében Farkas 
Béla a kristályosítás és a gyógyszer-tech
nológia kapcsolatát ismertette, majd vége
zetül átadta a szót az első felkért hozzászó
lónak, Horváth Károlynak, aki mint 
spektroszkópos, a polimorf-összetétel és 
-tisztaság meghatározásait elemezte. 
Az infravörös spektrumokban gyakran ta
lálható olyan sávcsoport, amely egy adott 
kristályformára vagy polimorfra jellemző 
és specifikus. Tiszta polimorfokból kon

Kenőanyag Nap
(Veszprém, 2003. május 27.)

Az MKE Veszprém Megyei Szervezet Ás
ványolaj és Petrolkémiai Csoportja, az 
MKE Komáromi Üzemi Csoportja, a GTE 
Tribológiai Szakosztálya, az MTA GAB 
Tribológiai Albizottsága, a VEAB Kőolaj- 
és Gázipari Munkabizottsága közös szerve
zésében 2003. május 27-én került sor a ha
gyományos „ Kenőanyag Nap ”-ra, mely
nek témaköre ezúttal is a kenőanyagok 
fejlesztésének újdonságai és aktuális fel
adatai volt.

A szimpóziumon Veszprémi Péter 
(MOL-LUB Kft.) ismertette a magyar ke
nőanyagpiacon jelenleg érzékelhető és vár
ható változásokat. Elemezte a kenőanyag
gyártás gazdasági környezetét, az országos 
értékesítés trendjét, melyre jelenleg is a kb. 
7-8%/év csökkenés jellemző. Ennek fő 
okát az előadó a géppark modernizációjá
ban és a költségcsökkentési törekvések erő
södésében látta. Ez annak ellenére érvénye
sült, hogy a Magyarországon jelenleg futó 
mintegy 3 millió jármű átlagéletkora 11,6 
év és az újautó-eladás is 180 ezer db volt 
2002-ben.

A kenőanyag-forgalmazók a költség
takarékosságot az ún. teljes folyadékgaz
dálkodással (Totál Fluid Management), a 
gépállapot-figyeléssel, a használtolaj álla
potának figyelésével, és a periodikus minő
ség-ellenőrzés szolgáltatásával fogják a kö
vetkező időszakban elősegíteni. A hazai 
árviszonyokat részben a gyenge minőségű 
termékeket vásárló „árérzékeny” és a minő
séget vásárló professzionális vásárlóréteg 
igényei közötti nagy különbség jelentősen 
befolyásolja. Az igénytelen termékek főleg 
a nagy áruházláncok választékában talál

mkl

centrációsorozatot készítve kalibrációs 
függvényeket lehet szerkeszteni, melyek 
segítségével egy ismeretlen minta polimorf 
összetétele meghatározható.

A második felkért hozzászóló a poli
morfia és a gyógyszer-technológia kapcso
latáról értekezett, szintén konkrét EGIS-es 
példák bemutatásával: Törekiné Zákányt Il
dikó a tablettázhatóság és a tabletta far- 
makokinetikai, mechanikai és stabilitási tu
lajdonságait vizsgálta, mint a kristályforma 
által (is) meghatározott jellemzőket. Bemu
tatta az amorf és kristályos hatóanyagok 
kedvező és hátrányos befolyását. Az amorf
anyagok gyorsabban oldódnak ki a tablettá
ból, préselhetőségi tulajdonságai is kedve
zőbbek, viszont kedvezőtlenebb a fizikai
kémiai stabilitásuk. Ezek optimalizálása a 
gyógyszer-technológia egyik szép és fontos 
feladata.

nak vevőre. A következő 10 év műszaki 
fejlődésére várhatóan a teljesen szintetikus 
és részszintetikus olajok részesedésének 
40%-ról 80%-ra való növekedése lesz jel
lemző.

Kocsis Zoltán (MOL-LUB Kft.) az 
alapolajgyártás hazai és európai helyzeté
vel foglalkozott. Kiemelte, hogy az alap- 
olajgyártók között a verseny élesedik, mi
vel a világtermelésben jelenleg 5 Mt/év, 
ebből Európában 2,4 Mt/év gyártási kapa
citásfelesleg van. Emiatt Kelet-Közép-Eu- 
rópában a jelenlegi legkisebb kb. 100-150 
et/év kapacitású alapolaj-finomítók már 
gazdaságtalanul működnek és létük meg
kérdőjeleződött. így az alapolajgyártás fej
lesztésének fő céljaiként a takarékosság, a 
teljesítmény növelése, valamint a 2005-től 
kibocsátott Euro-4 motorok kipufogógáz
ára előírt emissziós előírások kielégítése je
lölhető meg. Ezek közül különösen lénye
ges a kéntartalom csökkentése, amely miatt 
az ún. Group I típusú olajok helyét fokoza
tosan a Group II és III fokozatú olajok fog
ják elfoglalni. E minőségjavítás érdekében 
az EXXON-MOBIL és a SHELL olajtársa
ságok új hidrogénező, illetve hidroizome- 
rizáló eljárásokat fejlesztettek ki.

Eugen Marko (LUBRIZOL) a motor- és 
hajtóműolajok formulázásának új irányait 
ismertette. Kiemelte, hogy a 2007-ben ér
vénybe lépő emissziós előírások igen szigo
rúak, amelyek közül különösen az NOx- 
emisszió csökkentésének mértéke lesz jelen
tős. Emellett a motorolajból származú fosz
for- és kénemisszió csökkentése is fontos 
feltétele a kipufogógázt átalakító katalizáto
rok élettartam-növelésének. Az adalékolásra

A hivatalos programot számos hozzá
szólás és kérdés követte: Janiné Vakulya 
Gabriella (MBFO) a mikroszkópos szem
cseelemzés és -minősítés technikájáról 
szólt, amit Fekete Pál (GYTKÜ) egészített 
ki, majd Gregor Tamás (kísérleti I. üzem) 
felhívta a figyelmet a legújabb termokémi- 
ai kísérleti eszközök és berendezések adta 
lehetőségekre, melyekkel a programozott 
kristályosítások modellezhetők.

Bern Zoltán, a gyógyszerfejlesztési fő
osztály vezetője szintén megerősítette a po
limorfiával kapcsolatos kísérletek fontossá
gát, melyeknek a generikus gyógyszerfej
lesztésben is nagy a jelentőségük. A poli
morfiával kapcsolatos kutatási és iparjog- 
védelmi követelményekről Símig Gyula 
igazgató-helyettes tájékoztatta a hallgató
ságot.

Tömpe Péter

az lesz jellemző, hogy a bázisszám (TBN) és 
a szulfáthamu 0,5-0,8%-ra való csökkentése 
mellett nagyobb hatékonyságú és hősta
bilitású antioxidáns és koromdiszpergáló 
adalékok alkalmazására lesz szükség. Az új 
nagy teljesítményű UHPD (Ultra High Per
formance Diesel) olajok teljesítményadalék, 
tartalma eléri a 18%-ot, és az egyéb adalé
kokkal és a szintetikus olajokkal kiegészített 
szintetikus komponensek összesített rész
aránya megközelíti a 45%-ot. Becslések sze
rint 2004-re a motorolajok 30%-a az SAE 
szerinti 0W vagy 5W viszkozitásfokozathoz 
tartozó termék lesz.

A hajtóműolajok esetében az olajcsere 
hosszát 90 ezer km-ről 500 ezer km-re, az
az gyakorlatilag élettartamkenést biztosító 
hosszúságúra fogják növelni. Ennek érde
kében a fokozott felületvédelmet, a tömíté
sekkel való jobb összeférhetőséget és na
gyobb nyírási stabilitást nyújtó adalékolást 
kell alkalmazni. Környezetvédelmi szem
pontból ezen termékeknél is bekövetkezett 
a klórtartalmú adalékok erős korlátozása, 
amit a megengedett klórtartalom 50-100 
ppm felső határának előírásával biztosíta
nak. Az új hajtóműolajok összes adaléktar
talma az eddigi 4-5%-ról 10% körülire fog 
növekedni.

Háncsok Jenő (VE) új formulázású mo
torhajtóanyagok és a korszerű kenőolajok 
kölcsönhatásait ismertette. Kifejtette, hogy 
a kéntartalom általános csökkentése a mo
torhajtóanyagok mindegyik típusánál a ter
mészetes kopásgátló anyagok kivonását, és 
így a kopásveszély növekedését váltja ki. 
A motorhajtóanyag tökéletlen elégése mi
att a motorolajok felhígulhatnak, ami csök
kenti az olaj kopásgátló hatását, valamint 
az olajba kerülő nagy reakcióképességű ve- 
gyületek és adalékok között gélesedést ki
váltó folyamatok játszódnak le. Ezért a jö
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vőben az eddiginél nagyobb figyelmet kell 
fordítani az üzemanyag összetételének és 
adalékolásának, valamint az alkalmazott 
motorolaj összetételének az összehangolá
sára.

Péceli András (INFINEUM) az adalék
fejlesztés és -gyártás jelenlegi fo feladatait 
és fejlesztési irányait ismertette. Az adalék
gyártók közötti verseny élesedése figyelhe
tő meg, melyben a főszereplőknek egyre 
nagyobb fejlesztési költségekkel, valamint 
az európai szervezetek és motorgyártók 
egyre szigorúbb előírásaival kell megbir
kózniuk. 2004-től várható az ACEA A5 és 
B5 teljesítményszintek kibocsátása, me
lyeknél az új kémiai jellemzők közül a kén
tartalmat 0,5%-ról 0,2%-ra, a foszfortartal
mat 0,1%-ról 0,05%-ra, a klórtartalmat 50 
ppm-ről 30 ppm-re kell csökkenteni. Ezzel 
szemben növelni kell az adalékok korrózió
gátló teljesítményét és a korom jelenlété

ben is érvényesülő kopásgátló hatását, va
lamint az olajcsere-periódus hosszát.

Auer János (Metric Kft.) három gyakor
lati fejlesztési példán keresztül bizonyította 
a hűtő-kenő emulziókban diszpergált olaj- 
cseppméret eloszlásának minőségi tulajdon
ságokat meghatározó szerepét. A különbö
ző alumíniummegmunkálási körülmények 
között a diszpergált olajcseppek más és más 
szemcseméret-eloszlás esetén biztosították 
az optimális kenési körülményeket. Ezeket 
hengerlési, dróthúzási és forgácsolási mű
veleteknél alkalmazva lényegesen sikerült 
javítani a megmunkált felületek minőségét.

Kozma Mihály (BME) olyan kutatások
ról számolt be, melyek során különböző ke
nőanyagok, valamint adalékok és poliamid 
műszaki műanyagok kompozitjának előál
lításával igyekeztek javítani a műanyag tri- 
bológiai tulajdonságait. Kimutatták, hogy a 
súrlódási tényező javulásával gyakran

együtt járt a műanyag szilárdságának csök
kenése, amely a kopással szembeni ellenál
ló képesség romlását okozta. Ezért az úgy
nevezett belső kenőanyag típusát és 
koncentrációját a felhasználási hely igény- 
bevételétől függően általában bonyolult 
optimálizálási feladat megoldása alapján 
lehet kiválasztani.

Eleöd András (BME) a súrlódó felüle
tek határrétegeiben létrejövő reverzibilis és 
irreverzibilis jelenségek tribológiai hatásait 
ismertette. Kimutatta, hogy a felületi és fe
lület alatti fémkristályok stabil-metastabilis 
állapotváltozásai általában nem ugyanab
ban a rétegben játszódnak le. A megállapí
tott törvényszerűségek választ adhatnak a 
különböző igénybevételek hatására bekö
vetkező, úgynevezett felületközeli elválto
zásokra, azaz a kopásnak kitett fémfelüle
tek repedésére, illetve deformációjára.

Bartha László

Műszaki akadály 
a hidrogéngazdaság útjában

A hidrogén üzemanyagcellákban történő 
égésekor víz keletkezik, és ezért mindeddig 
olyan tiszta energiaforrásnak tekintették, 
amelynek használata hozzásegít az egyéb 
energiahordozók felhasználásakor képződő 
üvegházi gázok (szén-dioxid, nitrogén-dio- 
xid stb.) és a Föld ózon védőrétegét károsí
tó gázok kibocsátásának csökkentéséhez. 
A Science 2003. június 13-ai számában
J.M. Eiler, a Califomia Institute of Techno
logy geokémikusa arra hívta fel a figyel
met, hogy a termelés, szállítás és tárolás 
közben kiszabaduló hidrogén valójában 
gyorsíthatja az ózonréteg bomlását. A szer
ző szerint a szállított hidrogéngáz 
10-20%-a átdiffundál a fémtartály falain 
keresztül és a sztratoszférában az ózonréte
get bontó láncreakciót indít. A mostani szi
várgási arányok mellett az olajról a hidro
génre történő világszintű átállás a 
hidrogénemissziót négy-, nyolcszorosára 
növelné. Mindez azonban csupán megol
dandó mérnöki probléma, és nem gátolhat
ja meg a jövőbeni hidrogéngazdaság kiépü
lését, állítja Eiler.

Dohányzással 
az Alzheimer-kór ellen?

Az utóbbi évtizedben elterjedt, hogy a do
hányosok kevesebbet szenvednek az 
Alzheimer-kórtól. A Proceedings o f  the 
National Academy o f  Sciences-ben T. Dick- 
erson és K. Janda (Kalifornia) kutatási

eredményeik alapján ennek lehetséges ma
gyarázatával szolgálnak. Bár a kór okát 
még bizonyosan nem ismerik, tudják, hogy 
megjelenésének anatómiai jellemzője az 
agyban kialakuló amiloid folt, ami az 
amiloid béta peptideknek hívott kis protein 
darabok nagyobb csoportosulása. Sok kuta
tó úgy gondolja, hogy e foltok kialakulása 
rombolja az idegsejteket, és idézi elő a be
tegségjeleit. Fia az állítás igaz, akkor a fol
tok kialakulásának megállítása blokkolja a 
betegség kifejlődését is. Dickerson és 
Janda nem a nikotinmolekulát vizsgálták, 
hanem a nomikotint, ami a nikotinból az 
emberi testben, és különösen az agyban ke

letkezik. Úgy találták, hogy a nomikotin jól 
reagál a glükózzal, és olyan terméket ké
pez, amely a proteinnel lép kölcsönhatásba. 
Megfigyelték, hogy az amiloid béta peptid 
egy specifikus helye különösen hajlamos az 
ilyen reakcióra, ezzel gátolva a folt kialaku
lását. A nomikotin, glükóz és peptid köl
csönhatásakor tehát az agglomerációra 
kevéssé hajlamos módosított peptid kelet
kezik. Nyilván hosszabb időtartamú do
hányzás vezet a szükséges nomikotinszint 
kialakulásához, ezért figyelembe kell venni 
a potenciális haszon mellett a károkozást is.

RL

EUPROM képzés

Az Ipar a Műszaki Fejlesztésért Alapítvány európai uniós programmenedzser és pá
lyázatírói képzést (EUPROM képzést) indít szeptembertől. A programmal segítséget 
kívánnak nyújtani a hazai vállalatok (elsősorban KKV), civil szervezetek és a kor
mányzati szféra képviselőinek, hogy hatékonyabban tudjanak uniós támogatási for
rásokat megpályázni, és a megnyert pályázatokat sikeresen menedzselhessék. 
További információk Vadovics Kristóf programvezetőtől (tel.: 312-2213/104, e-mail: 
k vadovics@mail.neti.hul. és a www.euprom.hu internetes oldalról szerezhetők.

HELYESBÍTÉS

Előző számunk 298. oldalán tévesen jelentettük meg a Műanyagipari Szakosztály 
vezetőinek neveit. Az érintettektől és olvasóinktól elnézést kérve most helyesbítünk. 
A Műanyagipari Szakosztály tisztségviselői helyesen: elnök Belina Károly, titkár 
Lehoczki László.
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Európa vegyiparának sorskérdése, hogyan alakul az unió 
szabályozáspolitikája a vegyi anyagokkal kapcsolatban

Interjú Bondár Lászlóval, a Magyar Vegyipari Szövetség főtitkárával

Kedves Főtitkár Úr! N e haragudj, ha bevezetőül arra 
kérlek, O lvasóink em lékezetének fe lfrissítése céljából 
tisztázzuk, hogy a M A VESZ a vegyipar m elyik területén 

fe j t i  ki tevékenységét, tehát a további véleményekben  
szereplő vegyiparon tulajdonképpen mit kell értenünk?

A M agyar Vegyipari Szövetséget alapítási jogosítvá
nyai a teljes m agyar vegyipar képviseletére felhatalm az
zák. A  válasz m égsem  ilyen egyszerű. Azért sem, m ert a 
rendszerváltozás óta maga a vegyipar definíciója is m eg
változott. M a -  m int Európában m indenütt -  vegyipar ki
fejezésen a 24-es ágazati kóddal jellem zett term előterüle
teket, azaz a vegyi anyagok és term ékek gyártását értjük. 
N em  vegyipar tehát a 23-as szektorba sorolt kőolaj-feldol
gozás, valam int a 25-ösbe sorolt gumi- és m űanyagterm é
kek gyártása, bár ezeket korábban -  néha még m a is -  szin
tén a vegyipar részeként em legettük, emlegetjük.

Tekintettel arra, hogy a MAVESZ a rendszerváltozás 
elő tti érdek-képviseleti betagozódások  bázisán alakult 
meg, tagsági köre túlnyúlik a mai értelmezésű vegyiparon, 
bizonyos esetekben pedig ném ileg szűkebb annál. Tagja 
például a vegyipari tevékenységet is folytató M ÓL Rt., 
am ely azonban sokkal inkább a kőolaj-feldolgozási szek
torba sorolható. Tagjai a m űanyag-feldolgozó vállalatok is, 
am elyek ma m ár nem  minősülnek vegyiparhoz tartozónak. 
Ugyanakkor, bár a gyógyszergyártás m indig a vegyipar ré
sze volt, a gyógyszergyártó  vállalatok  többsége nem  
M A V ESZ-tag, önálló  érdekképviselete van. M AVESZ- 
független a gum iipar érdekképviselete is.

A MAVESZ elvben föderatív m odellt követő rendszer, 
am elynek lényege, hogy jo g i keretet nyújt a vegyipari 
részszakm ák specializálódott képviseleteinek, és m egkí
sérli a nem  szakágazat-specifikus ügyekben szintetizálni a 
teljes kör érdekviszonyait. (Ilyen ügyek számos más m el
lett például a környezetvédelem  és a vegyipari biztonság, 
vagy a m unkaadók és m unkavállalók párbeszédének ága
zati koordinációja.) Tekintettel arra, hogy a legtágabb érte
lemben vett vegyiparnak is -  term elési érték alapon -  jóval 
több m int fele MAVESZ-tag, a szövetség reprezentativitá
sa az európai norm áknak megfelelő. A MAVESZ jogosult 
a m agyar vegyipar képviseletére az Európai Vegyipari Ta
nácsban (CEFIC) is, azaz szervezetünk kapcsolja a szak
m át érdek-képviseleti szempontból Európához.

A közelm últban, a Frankfurtban m ájus végén tartott 
ACH EM A 2003 sajtófogadásán dr. Wilfried Sahm úr, a 
VCJ vezérigazgatója meglehetősen vészjóslóan nyilat
kozott az E U  tervezett vegyszerpolitikájáról. Többek  
közö tt azt m ondta „ ezek je le n tő s  ha tássa l lesznek a 
vegyipar szerkezetére és termékpalettájára Európában. 
A z elő irányzott új szabályzatok az európai vegyipari 
cégek részére ugyanis többletköltséget je len tenek  vegy
ipari termékek vizsgálati, regisztrációs és engedélyez
tetési költségei form ájában, amelyeket az Európán kí
vüli vegyipari cégeknek nem kell fizetniük. Ezáltal az 
innovatív kutatócégek Európában elvesztik az Európán  
kívüli versenytársaikkal szem beni versenyképességüket 
és p iacra  jöve te lük  je len tő s  késedelm et szenved. A jö v ő 
ben ezért valamennyi fe jlesztést végző európai cégnek  
vizsgálnia kell, hogy egy új term ék Európában kifizető- 
dik-e. E lőfordulhat ugyan, hogy elhúzódik az az idő, 
am íg az európai term elők Európán kívüli versenytársa
ikhoz képest p iacra  tudnak ju tn i termékeikkel. ” A kér
désünk az, hogy ennyire kom oly a helyzet? M iről van lé
nyegében szó? Van-e m ár va lam i konkrétum  és 
legfőbbképpen m ely területekre vonatkozhat ez és m it 
kellene tenni?

Az Európai Unió iparának -  elsősorban vegyiparának -  
valóban sorskérdése, hogyan alakul a jövőben az unió sza
bályozáspo litikája  a vegyi anyagokkal kapcsolatban*. 
Környezeti viszonyaink jó l érzékelhető globális negatív át
alakulása a politikai döntéshozókat rendkívül óvatossá te
szi. Céljuk, hogy bolygónk élhető m aradjon, és döntéseiket 
ennek érdekében kívánják m eghozni. N em  kívánják m eg
engedni, hogy a környezet és az em beri egészség áldozatul 
essen a profitérdekeknek. A védekezést a valós veszélyek 
ellen úgy képzelik el, hogy az anyagátalakító folyam ato
kat, vagyis tulajdonképpen m agát a vegyipart m egrendsza- 
bályozzák. Ami lehet, hogy m eglepő, ezzel a józan  vegy
ipari érdek-képviseleti rendszer is egyetért. Am iben vita 
van, az a m egvalósítás m ódja, illetve a szabályozás részle
tei. A  szakm a képviselői azt m ondják, hogy vizsgálni kell 
a kü lönböző terveze tt sz igorítások  hatásait, beleértve

* A készülő szabályozás tartalmáról 2003. évi 7-8. számunkban a 291. oldalon ol
vashatnak
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a gazdaságot terhelő költségeket és az elérhető eredményt. 
A zt is m ondják, hogy ezt nem  indokolt önfeladó módon 
m egvalósítani. A  v ilágm éretű  negatív  tendenciák  attól 
ugyanis m ég fennm aradhatnak, ha egy gazdasági verseny
ző -  akár egy egész kontinens -  béklyókat rak saját lábára, 
a többiek pedig nem. Ú gy kell tehát dönteni, hogy az euró
pai vegyipar m egszerzett versenypozíciója m egm aradhas
son. Az európai vegyipari érdekképviseletek aggodalm a 
nem  alaptalan, a szabályozási rendszer indokolatlan szigo
ra több tízm illiárd EUR közvetlen gazdasági veszteséggel 
és a versenyképesség  elvesztésével járhat. A m egoldás 
sem egyszerű. A  tényleges biztonsági kockázatok elem zé
sének korrekt elvégzésével azonban a reális válaszok m eg
születhetnek. O lyan válaszok, am elyek nem  válnak gátjá
vá, például a kutatás-fejlesztésnek , korlátozva annak 
sebességét. A MAVESZ m aga is részt vesz ebben a szem 
léletform áló m unkában, összehangolva erőit és lehetősé
geit európai partnereivel.

Nem világos egészen előttünk, hogy tulajdonképpen mi 
is ez az iparpolitika, am iről szó van. Em lékezetünk sze
rint ugyanis az iparpolitika fogalm a valamilyen priori
tás vagy prioritás rangsor a megvalósításukhoz rendelt 
vagy rendelhető eszközökkel. Valahogy úgy tűnik, hogy 
m ásról van szó. M i tulajdonképpen a szóban forgó  ipar- 
politika?

A zt hiszem  a kérdés jogos, mert itt valóban nyelvi csap
dában vergődünk. Am iről az unióban angolul beszélnek, az 
new  Chemicals policy vagy new Chemicals legislation né
ven került forgalomba. Politikáról itt csak átvitt értelem 
ben van szó. Sokkal kifejezőbb a vegyi anyagokkal kap
cso latos szabályok  rendszerének alakítására gondolni. 
Prioritásokról valóban szó lehet. Természetesen nem  ága
zati prioritásokat kell értenünk ezen. Az is értelm etlen len
ne, hogy a környezetvédelem  prioritásáró l beszéljünk

a vegyiparhoz viszonyítva. A gondolatot úgy interpretál
hatjuk korrekten, ha azt mondjuk: a vegyipar fejlesztésé
ben a környezetvédelm i szem pontok érvényesítését m in
denképpen biztosítani kell.

Utolsó kérdésünk, hogy a M agyar Vegyiparban megje
lent interjúdban szereplő Vegyipari Társadalmi Párbe
széd  Bizottsághoz kapcsolódva m i köze van mindehhez 
az EU-nak? Reálisnak tűnik az erre vonatkozó konszen
zus kialakítása az egész vegyiparban? M i az elképzelés 
és hol tart az ügy?

Lassan szokunk hozzá, hogy a gazdaság és a humán 
szféra konszenzusa nélkül nincs kiegyensúlyozott társada
lom. Európa e téren előrébb tart a m ódszereket illetően is. 
N álunk m ég mindig nagyon fent kívánják eldönteni azokat 
a dolgokat, am elyeket nem vállalati szinten kell a párbe
szédfeleknek m eghatározniuk. Európában a m unkaadói- 
m unkavállalói kapcsolatok form álásában jóval kisebb az 
állami beavatkozás. A z ágazatok viszont nagyobb szerepet 
kapnak. A döntéseket ezen a szinten m élyebb ism eretek 
b irtokában  képesek m eghozni, a m ikroszférának  jobb  
iránym utatást biztosítva. Az ágazati kollektív szerződések 
nem formálisak, hanem  m egalapozottak, ennek következ
tében kötelező érvényűek. Ha ezt akarjuk -  és ez Európá
ban norm a -  az eddiginél az érdekképviseleteknek M a
gyarországon is felkészü ltebbeknek  kell lenni. O lyan 
ágazati testület létrehozását kényszeríti ki a jövő, ahol a 
mérvadó érdek-képviseleti erők je len  vannak, és oldalan
ként, illetve egym ással szemben is m egállapodásra képe
sek. Erre törekszünk, s úgy tűnik ez az Ágazati (Vegyipa
ri) T ársadalm i Párbeszéd B izottság , ha egyelőre 
formálisan is, de rem élhetőleg mielőbb m űködőképesen, 
nálunk is megalakul.

K öszönjük az interjút!
Sz. G.

Szemle,.. .Szem le.. .Szemle
Régi iratok regenerálása 

nanorészecskékkel

A XIX. század előtt Európában a papírt úgy 
állították elő, hogy növényi szálakat neme
zeitek össze, a lapokat szárították és csont- 
enyvvel vonták be, hogy írni lehessen rá
juk. A XIX. században felismerték, hogy 
növényi szálakból fagyantával és alumíni
um-szulfáttal lehet papírt gyártani, később 
pedig a facsiszolatból való papírgyártást fe
dezték fel. 1960-ig csak ezekkel az eljárá
sokkal állítottak elő papírt. Már régebben 
észlelték, hogy az 1960 előtt gyártott papí
rokra nyomtatott iratok, újságok és doku
mentumok napjainkra elsárgulnak és töré
kennyé válnak, amit az okoz, hogy a papír 
gyártásához akkor használt segédanyagok

lignintartalma fokozatosan savakra bom
lott, a savak pedig a cellulóz hidrolitikus 
bomlását katalizálták.

Számos eljárás ismeretes, amelyek el
sárgult és törékennyé vált papírok savtartal- 
mának semlegesítésével és a további sava- 
sodást gátló bázikus kémhatású pufferoló 
anyagoknak a papírba juttatásával kísérli 
meg a regenerálást. A firenzei egyetemen 
Bagnoli professzor munkatársaival a savak 
semlegesítésére és kellő bázikus tartalék 
biztosítására olyan eljárást dolgozott ki, 
amely hatóanyagként nanorészecske-tar- 
tományba eső méretű kalcium-hidroxidot 
használ.

Az új eljárás szerint tömény nátrium- 
hidroxid és kalcium-klorid oldatból 90 °C 
hőmérsékleten folytonos keverés mellett 
előbb 160-380 nm átmérőjű kalcium-hid-

roxid nanorészecskéket választanak le, 
amelyeket erősen lúgos hatásuk csökkenté
se végett propanolban, vagy izo-propanol- 
ban diszpergálnak és az így előállított alko
holos nano-szuszpenziót a regenerálandó 
lapokra egyenként ráporlasztják. A kalci- 
um-hidroxid nanorészecskék a papír rostjai 
közé jutnak, ahol elektrosztatikus kicseré
lődési erők kötik őket a papír cellulózszála
ihoz. A porlasztás után az oldószer elpáro
log és a kalcium-hidroxid a levegő szén
sav-tartalmával kalcium-karbonáttá alakul
va a papír rostjai között marad. Az így ke
zelt papír pH-ja 8 és 9 között van, ami 
nagymértékben gátolja a cellulóz-szálak 
hidrolitikus bomlását. (Nachrichten aus dér 
Chemie, 02, 2003, p. 162)

SP
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A magyar gyógyszeripar helyzete 
és az EU-csatlakozástól várható hatások

BÚZÁS LÁSZLÓ*

A.magyar gyógyszeripar helyzete

A gyógyszeripar az 1995. évi 16 000 fővel szem ben 
2002-ben 13 500 főt foglalkoztatott, m iközben értékesíté
se két és félszeresére, exportja több m int három és félsze
resére bővült. A  beruházásra és K+F-re fordított kiadások 
együttesen m eghaladták a 50 M rd Ft-ot, vagyis a gazdaság 
más területeire is jelentős hatást gyakoroltak ( /. táblázat).

1. táblázat
A gyógyszeripar fó' mutatói

Megnevezés 1995 2002
(becsült adatok)

Foglalkoztatottak száma 16 000 13 500
Értékesítés 114 Mrd Ft 300 Mrd Ft
ebből:
-  belföld 58 Mrd Ft 96 Mrd Ft
-  export 56 Mrd Ft 204 Mrd Ft
Beruházások 7 Mrd Ft 28 Mrd Ft
K+F-kiadás 13 Mrd Ft 24 Mrd Ft

A z 1996-2000 közötti ö t évben a gyógyszergyártók 
beruházásai több m int 120 M rd Ft-ot, K+F ráfordításai kö
zel 60 M dr Ft-ot képeztek. 2001-ben a gyógyszeripar ter
m elése a vegyipar egészének m integy 35%-át, exportja a 
vegyipar összes kivitelének 43% -át tette ki. A  gyógyszer- 
ipar hatékonyságát mutatja, hogy -  2001-ben -  az ipari 
foglalkoztatottak 2,6% -ának alkalm azása mellett

-  az ipari árbevétel 3,5%-át,
-  az ipari hozzáadott érték 4,1% -át,
-  az ipari beruházások 5,2%-át,
-  és az ipar teljes exportjának szintén 5,2%-át adta.
A gyógyszeripar innovációs po tenciá ljá ra je llem ző , 

hogy az utóbbi négy évtizedben közel 20 eredeti m oleku
lát fejlesztett ki. Számtalan eljárásszabadalom  és egyéb in
novációk révén a gyógyszeripar adja az ipari szabadalm ak 
tekintélyes részét.

A  KOPINT-DATORG kim utatása szerint M agyaror
szág gyógyszerexportja több m int 140 országba irányult. 
N éhány fő piac -  Oroszország, Lengyelország, Nagy-Bri- 
tannia, Franciaország, Cseh Köztársaság és Svájc -  vette 
fel a kivitel 50%-át. G yártóink arra törekednek, hogy ha
gyom ányos készterm ékpiacaik (Közép- és Kelet-Európa, 
FÁK-országok) m ellett egyre inkább bővüljenek EU- és 
USA-beli készterm ékeladásaik is.

2002-ben gyógyszeripari term ékek mintegy 70 ország
ból érkeztek a hazai piacra. M eghatározó szerepet já tsza
nak: Ném etország, Franciaország, Nagy-Britannia, USA, 
Svájc, O laszország, Hollandia és Belgium.

* Magyar Gyógyszergyártók Országos Szövetsége, Budapest

A m agyar gyógyszeripar nem csak az iparnak fontos ré
sze, hanem  az egészségügyi ellátásnak is jelentős szállító
ja . Részesedését a hazai forgalom ban a 2. táblázat mutatja.

2. táblázat
A hazai gyógyszeripar részesedése 
a belföldi gyógyszerforgalomban

Értékben, Volumenben,

Év
% %

hazai import hazai import

1990 74 26 83 17
1995 45 55 78 22
2000 33 67 63 37
2001 32 68 60 40
2002 31 69 57 43

A 2. táblázat adatai szerint forgalmi részesedésünk ér
tékben különösen jelentősen visszaesett 1990-hez képest. 
A hazai készítm ények az importnál alacsonyabb árfekvé- 
sűek, ez m agyarázza, hogy volum enben (dobozszám ban) a 
m agyar ipar részesedése m ég m indig közel 60% , vagyis a 
patikákban levő m inden 10 gyógyszer közül 6-ot belföldi 
gyártó állít elő.

A  m agyar gyógyszeripar a kb. 100-szor nagyobb kibo
csátású EU -gyógyszeriparhoz csatlakozik. Az EU je len le
gi gyógyszerpiaca szintén kb. százszorosa a magyarnak.

Az EU gyógyszeriparára vonatkozó 1996. évi iparpoliti
kai dokumentum azt hangsúlyozza, hogy szükség van mind 
a legfejlettebb K+F teljesítményekre, m ind pedig a generi
kus gyártásra. Az adott ország gyógyszerfelhasználásában 
megfelelő arányt kell biztosítani az originális (korszerűbb, 
drágább) és a generikus (lejárt szabadalmú, olcsóbb) készít
mények között. Ezek békés együttlétét kell megterem teni az 
adott ország gazdasági erejének megfelelően.

M agyarországon, m int más országban is, éppen ennek 
az aránynak a m eghatározása körül folyik a legnagyobb v i
ta, egy m indenkor korlátozott, sőt nálunk alultervezett tá
mogatási keret szorításában.

A m i a hazai iparpolitikát illeti, a gyógyszergyártás ré
szesült, ill. részesül bizonyos kedvezm ényekben (adóked
vezm ény a privatizáció nyom án és nagyberuházások kap
csán), ezek azonban nem  térnek  el a norm atív, m ás 
ágazatokra is érvényes kedvezm ényektől. A  gyógyszeripar 
külön kedvezm ényekben nem  részesül.

Az EU szorgalmazza kis- és közepes méretű gyógyszer
gyártó és forgalmazó cégek létrejöttét, és különböző pályáz
tatási rendszereken keresztül támogatja ezek működését.

M agyarországon m a elsősorban a Széchenyi vállalko
zásfejlesztési program  és a M ikrohitelprogram  nyújt visz- 
sza nem  térítendő és kedvezm ényes állam i tám ogatásokat.
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A gyógyszeripar ebben a vállalati körben sem szerepel ki
em elt ágazatként. Gyógyszeripari kis- és középvállalkozá
sok (KKV-k) 1988-tól kezdve alakultak M agyarországon. 
A  korábbi négy évtizedben csak nagyvállalatoknál folyt 
gyógyszergyártás. A  szakágazat árbevételében a KKV-k 
2,5-3% -ot, exportjában 1% alatti hányadot, foglalkozta
to ttság  tek in te tében  10-12% -ot, K+F ráfordításban 2% 
alatti hányadot képviselnek.

Csatlakozásunk következményei

Csatlakozásunkat segítik az alábbi tényezők.
Gyógyszeriparunk a korábbi évtizedekben is exportori

entált volt, ez jelentkezett m ind hatóanyag, m ind készter
mék, m ind pedig szellemi term ék (licence out) kivitelében. 
A velejáró m arketingtechnikák, tárgyalási technikák m ár 
korábban is m eglehetősen fejlettek voltak.

A törzskönyvezési feltételek -  centralizált eljárás, de
centralizált eljárás (vagy kölcsönös elismerésen alapuló el
járás, M utual Recognition Procedure), ill. a nemzeti eljárás 
feltételei, valam int az EU központi törzskönyvezési hiva
talának, a londoni EM EA-nak m űködési rendje -  m ár több 
éve ism ertek gyártóink előtt, jelenleg is az EU szabályai
nak m egfelelő dokum entációt kell összeállítaniuk. A törzs
könyvek m eghosszabbítása, valam int EU-szintre hozása 
m ár 2002-ben elkezdődött, és a m unkának 2003 végéig be 
kell fejeződnie.

A szellem i tulajdon védelme

A z eljárásszabadalm i rendszer 100 éve után (1895-1994) 
áttértünk a term ékszabadalm i rendszerre, két és fél évvel 
korábban, m int ahogy azt az EU Társulási M egállapodás 
előírta.'

Idetartozó fogalom az SPC (Supplementary Protection 
Certificate, vagyis kiegészítő oltalmi tanúsítvány), amely 
azt jelenti, hogy a megfelelő EU-direktíva alapján 5 évvel 
m eghosszabbodhat az originalitások oltalmi ideje, ponto
sabban 10 évről 15 évre hosszabbodhat az az időtartam, 
am ely alatt m onopolhelyzetben forgalmazhatók. Az SPC 
bevezetésére a m agyar gyógyszeripar ötéves mentességet 
szeretett volna elérni. Különös, hogy ezt csak az ipar szor
galmazta, am elynek term észetes érdeke, hogy m ielőbb hoz
zájuthasson az adott készítm ény generikus változatának 
gyártásához. U gyanakkor nem szorgalmazták ezt a finan
szírozók, vagyis a társadalombiztosítás, a kórházak és a be
tegek (u tóbbiak a betegszervezeteken keresztül tehették 
volna). Pedig tudtak az ügyről, nemcsak az újságból, hanem 
a M AGYOSZ-tól közvetlenül is. Az EU-tárgyalófél a csat
lakozástól szám ítva 20 éves visszam enőlegességet köve
telt, ezt a m agyar tárgyalófélnek sikerült ledolgoznia úgy, 
hogy az új szabályozás csak azokra a készítményekre le
gyen érvényes, am elyek első forgalomba hozatali engedé
lyüket az EU-ban 2000. január 1. után szerezték meg.

Törzskönyvi adatkizárólagosság

H asonló hatású szabályozás a törzskönyvi adatkizáróla
gosság.

mkl

Eszerint az eredeti készítm ényt kifejlesztő cég törzs
könyvi dokum entum aihoz egy adott ideig nem  férhetnek 
hozzá más gyártók, am it a törzskönyvező hatóságnak ga
rantálnia kell. így  viszont a generikus készítm ényekre is el 
kellene végezni a törzskönyvezéshez szükséges valameny- 
nyi vizsgálatot, ez a kifejlesztést irreálisan megdrágítaná. 
A rendelkezést már átvettük -  a 12/2001. (IV. 12.) sz. törzs
könyvezési rendeletben ez a szabályozás 2003. január 
1-jétől érvényes, az adatvédelm i időszak 6 év, biotechno
lógiai term ékeknél 10 év. Érdeksérelm et je len t a generikus 
gyártóknak, hogy egyes fejlett gyógyszeriparral rendelke
ző EU-tagállam ok, illetve m ultinacionális cégeik kezde
m ényezésére az unió a 6 éves adatkizárólagossági időtar
tam 10 évre való felemelésével foglalkozik.

Az Európai Unióban ismert és legális je lenség az ún. 
parallel import. Ez azt jelenti, hogy az originátor cég ter
méke, m elyet egy alacsonyabb árfekvésű országban kény
telen alacsonyabb áron értékesíteni, onnan nagykereskedő 
révén, átcsom agolva, újra törzskönyvezve megjelenhet az 
eredeti piacon, versenyt tám asztva az originális gyártónak. 
Vagyis egyszerre van je len  a piacon az originátor által for
galm azott készítmény, és vele párhuzam osan, a szintén ál
tala gyártott, de im portból bejövő, más cég által, olcsóbban 
forgalm azott termék.

Az EU -szerződésben M agyarország és további 7 csat
lakozó ország elfogadott egy ún. speciális mechanizm ust. 
Ez abból indul ki, hogy m ivel az adott országokban soká
ig nem  volt term ékszabadalom , az SPC pedig kifejezetten 
újként lett, illetve lesz bevezetve, ezért ezekben az orszá
gokban m egjelenhettek és m eg is je len tek  az originális 
term ék rep rodukciós, ille tve pregenerikus m egfelelő i, 
versenyt tám asztva az orig inális készítm énynek, csök
kentve annak árát. Ezzel kapcsolatban az EU-szerződés 
előírja, hogy „a gyógyszerszabadalom  vagy az SPC tulaj
donosa, illetve kedvezm ényezettje, ha term ékét olyan idő
ben szabadalm aztatta valam elyik EU-tagországban, am i
kor ez az oltalom  az adott term ékre az új tagországokban 
m ég nem volt m egszerezhető, tám aszkodhat a szabadalom 
vagy az SPC adta jogokra, annak érdekében, hogy m eg
akadályozza az adott term ék im portját és forgalm azását 
abban a tagországban, ahol az adott term ék szabadalm i ol
talm at vagy SPC -védettséget é lvez ... Bárki, aki a fenti 
pont hatálya alá eső gyógyszert akar im portálni abból a 
tagországból, vagy forgalm azni abba a tagországba, ahol 
a term ék szabadalm i vagy SPC-oltalm at élvez, az adott 
term ékre vonatkozó im portkérelm ében köteles bizonyíta
ni az illetékes hatóságok előtt, hogy erről egy hónappal 
korábban tájékoztatta az oltalom  tulajdonosát vagy ked- 
vezm ényezettj ét. ”

M inőségbiztosítás

Igen ham ar (1976-ban) csatlakoztunk az 1971-ben alakult 
GM P (Good M anufacturing Practice, vagyis helyes gyártá
si gyakorlat) nem zetközi konvencióhoz. A preklinikai (la
bor) kísérletek és a klinikai vizsgálatok helyes lefolytatását 
előíró GLP- illetve GCP-szabályozások előbb az Országos 
Gyógyszerészeti Intézet, m int hatóság révén váltak általá-
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nos követelm énnyé. M a m ár m iniszteri rendeletek szabá
lyozzák a fentieket, EU-konform  módon.

Környezetvédelem

Az az általános érdekünk, hogy a hazai jogszabályalkotás 
ne a legfejlettebb EU -országokra előírt kibocsátási para
m étereket fogadja el, hanem  az E U -átlagot. E llenkező 
esetben olyan többletterhek  je len tkeznek  a gyártóknál, 
am elyek indokolatlanul rontják versenyképességüket.

Az 1998-2010 közötti időszakban a szennyvíztisztítás
sal, a levegőszennyezés elkerülésével, a hulladékkezelés
sel, a talaj és talajvíz tisztításával, valamint a zajvédelem 
m el kapcsolatos beruházások, technológiai fejlesztések 
közel 30 M rd Ft többletkiadást jelentenek.

Problém ánk van a csom agolóeszközök term ékdíjával. 
Az az érdekünk, hogy aki teljesíti az előírt hasznosítási 
arányokat, az kapjon teljes m entességet a term ékdíjfizetés 
alól, az EU-ban alkalm azott gyakorlatnak megfelelően.

Az oldószerekre és a hígítókra 2002 végén az ez évre 
szóló kö ltségvetési tö rvény  részeként előírt te rm ékd íj
fizetési kötelezettség nagy zavart okozott és okoz m a is 
gyártóinknál. M ivel ezt a term ékdíjat az EU-gyakorlatban 
és a környező országokban nem alkalm azzák, a kötelezett
ség versenyhátrányt je len t az exportáló és bérm unkában 
(is) gyártó vállalatoknak. A M agyar Vegyipari Szövetség
gel (MAVESZ) együtt az irányban igyekeztünk érvényesí
teni érdekeinket, hogy a törvény végrehajtására kiadandó 
rendeletek csökkentsék a gyártókat érintő kiadásokat (az 
o ldószerek  körének m eghatározása, halaszto tt fizetés, 
csakis a term ékkel kikerülő oldószer utáni term ékdíj-fize
tési kötelezettség), az igazi m egoldás azonban törvénym ó
dosítás lenne, am ely az oldószerre kivetett term ékdíjat el
törölné.

Fontos feladat a gyógyszeripari BAT-ok (Best Available 
Technics), vagyis az elérhető legjobb technikák (nem csak 
technológiák) rendszerének kialakítása és alkalm azása, a 
környezetvédelm i és a m unkaegészség-ügyi terhelés csök
kentése érdekében.

Kidolgozás alatt áll a lakosságnál felgyűlt -  lejárt vagy 
szükségtelenné vált -  gyógyszerek összegyűjtésének és ár
talm atlanításának szabályozása. A jogszabály  várhatóan 
2004. január 1-jétől lép életbe.

A transzparencia elve

A gyógyszerárképzés és ártám ogatás ügyében az EU nem 
ír elő harm onizációt az országok között, tekintve, hogy je 
lentős áreltérések vannak, és a tám ogatási rendszerek is na
gyon különbözőek. A zt viszont megköveteli a 89/105 sz. 
EU-direktíva, hogy tagországainak árképzési és tám ogatá
si rendszere áttekinthető legyen. Az átláthatóság követel
m ényét a m ai m agyar tám ogatási rendszer nem mindenben 
elégíti ki.

Á fa

A z EU -ban az általános áfakulcs nem  lehet kevesebb 
15%-nál, a kedvezm ényezett kulcs pedig nem  lehet keve
sebb 5% -nál. A  gyógyszerekre nálunk érvényes m ostani 
0% helyett tehát 2004. január 1 -jétől várható az 5% -os áfa
kulcs bevezetése. Egyes E U -országokban ennél alacso
nyabb kulcs szerepel (ld. 3. táblázat), de erre nem  lehet h i
vatkozni, a csatlakozó új tagállam oknak be kell állniuk a 
min. 5% -ra, hacsak nem  kértek és kaptak derogációt.

3. táblázat
A gyógyszerekre érvényes áfa az EU tagországaiban, 

2002-ben

Ország Áfamértékek

Ausztria 20%
Belgium 6%
Dánia 25%
Egyesült Királyság 0 % a támogatott gyógyszerekre 

17,5 % a nem támogatottakra
Finnország 8%
Franciaország 2,1 % a támogatott gyógyszerekre 

5,5 % a nem támogatottakra
Görögország 8%
Hollandia 6%
Írország 0 % szájon át alkalmazott gyógyszerre 

21 % az összes többire
Luxemburg n. a.
Németország i6 %
Olaszország 10%
Portugália 5%
Spanyolország 4%
Svédország 0 % a támogatott gyógyszerekre 

25 % a nem támogatottakra

Forrás: AESGP (Gyógyszergyártók Európai Szövetsége)

ÖSSZEFOGLALÁS

Búzás László: A magyar gyógyszeripar helyzete és az EU-csat
lakozástól várható hatások
A közlemény ismerteti a hazai gyógyszeripar elmúlt időszaki fej
lődését, és elemzi az EU-csatlakozás hatásait.

[Magy. Kém. Lapja, 58, 347 (2003)]

SUM M ARY

L. Búzás: The Hungarian Pharmaceutical Industry and the 
Expected Impacts of the Accession to the EU
The article reviews the recent development of the Hungarian 
pharmaceutical industry and analyses the impacts of the acces
sion to the EU.
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A magyar kőolaj-feldolgozás és az EU-csatlakozás

RÁCZ LÁSZLÓ*

Bevezetés

A mai MÓL Rt.-ben megtestesülő hazai kőolaj-feldolgo
zást nem  éri felkészületlenül az EU -csatlakozás. Ebben 
nyilvánvalóan szerepe van annak, hogy az iparág már rég
óta versenyhelyzetben van belföldön és külföldön egy
aránt, és az iparági vezetők fejlesztésorientált politikát kö
vettek. A külfö ld i olajcégek, m int az AGIP, a Shell 
(-Interág) és az időközben kivonult BP m ár az olajpiac 
1991. évi liberalizációját m egelőzően is je len  voltak a m a
gyarországi olajterm ék-kereskedelem ben. A hazai o la j
finom ítók jelentős értékben exportáltak olajterm ékeket a 
mai Európai Unió tagországaiba, az ott m egkívánt m inősé
gi m utatókkal. Az iparág vezetői azt vallották, hogy a fej
lődés m ozgatórugója a fejlesztés, és ehhez igyekeztek a 
lehetséges pénzügyi forrásokat (exportfejlesztő tám ogatá
sokat, bankhiteleket stb.) felhajtani és igénybe venni. En
nek eredm ényeként a gyártott kőolajterm ékek mutatóikat 
tekintve szorosan követték az Európai Közösség előírásait 
és gyakran prém ium  minőségűek voltak.

A  rendszerváltás után gőzerővel folytatódott a finom í
tást érintő egyéb európai jogforrások átvétele. M inden ko
rábbinál élesebben vetődött fel az olaj ellátási biztonság 
kérdése, és je len tő s állam i áldozatvállalással 1993-ban 
m egkezdődött és 1998-ban befejeződött a 90 napi belföldi 
fogyasztásnak megfelelő (a Nem zetközi Energia Ügynök
ség -  IEA előírásai szerinti) tárolótér kiépítése. Ehhez kap
csolódva 1993-ban m egalakult a Kőolaj- és Kőolajtermék 
Készletező Szövetség, és M agyarország a volt szocialista 
országok közül elsőként lehetett 1997-ben az IEA tagja. 
1991 elejétől az olajterm ék-exportot és -importot liberali
zálták, 1992-ben eltörölték az im portot terhelő vámot, és 
az olajárak állam i ellenőrzése teljesen megszűnt. 1994 kö
zepére m ár több m int 350 társaságnak volt olajkereskedel
mi engedélye, 1994 végére a teljes belföldi olajforgalom 
25% -a im portból szárm azott, szem ben az 1990. évi 
3%-kal. V irágzott az olaj fekete kereskedelme, m egsoka
sodtak az olajból meggazdagodni kívánó adócsalók, ter
mékham isítók. 1995-től vám pótlékot vezettek be, ami az 
évtized végén szűnt meg. A z állami bevételek növelése 
céljából a korm ányok folyam atosan növelték a m otorikus 
üzem anyagokat terhelő adókat és járulékokat, 1995 elejé
től az olajterm ékek zöm ét jövedéki adó terheli. A szigorí
tások hozzájárultak az olajpiac megtisztulásához, a fekete 
kereskedelem  elszürküléséhez. Ebben szám ottevő szerepet 
já tszo tt a főbb olajpiaci szereplőket tömörítő és 1991-ben 
alapított M agyar Ásványolaj Szövetség is.

A kőolajjal és kőolajterm ékekkel százas nagyságrendű 
EU-jogforrás foglalkozik, ezek között a legnagyobb szá- 
m úak a versenyszabályozások, am iket a környezetvédel
mi, szállítási, jövedéki adó stb. tém ájúak követnek. Az új 
üzem anyag-m inőségi előírások elérésére tett lépéseket la-

* MÓL Rt., Budapest

mkl

púnk korábbi szám ában ism ertettük  [M olnár István  -  
K rám er Márta, MKL, 57, 184 (2002)]. A továbbiakban né
hány egyéb, jó részt a csatlakozásunk m iatt aktuálissá váló 
területet em elünk ki.

Versenyszabályozás
A tagországoknak m inden év április 15-éig közölniük kell 
az Európai Bizottsággal a következő három éven belül in
dítandó bizonyos olaj- és gázipari (és az öt éven belül indí
tandó villam osenergia-ipari) beruházásaik adatait, am ihez 
az érintett vállalatoknak m inden év március 15-éig kell je 
lenteniük a beruházás helye szerinti tagállamnak. Jelenteni 
kell a főbb param étereket (helyszín, kontraktor, vállalat, 
műszaki param éterek stb.) tekintve m ég további felülvizs
gálat előtt, vagy jóváhagyás előtt álló beruházási projekte
ket is. A jelentés tartalm a beruházások esetén: a beruházás 
pontos célja és jellege, tervezett kapacitás, az üzem be he
lyezés valószinű időpontja, a felhasználandó alapanyag tí
pusa; leépítés esetén pedig a szóban forgó berendezés je l
lege és kapacitása, valam int a kivonás valószínű időpontja. 
A bizottság az adatokat összesíti és közzéteszi. A kőolaj
feldolgozás részéről je len ten i kell k t/év  egységben az 
atmoszférikus-, vákuum desztillációs, visbreaking és kok
szoló, krakkoló, reform áló, benzinizom erizáló, gázolaj/ 
tüzelőolaj/és más kénm entesítő, alkilező, C4-izom erizáló, 
M TBE, TAME és ETBE, valam int egyéb kapacitásokat. 
A z olajiparban je len tendő  kapacitás a fenti típusonként 
összesített beépített kapacitás mínusz a határozatlan vagy 
hosszabb időszakra leállított kapacitás. A fűtőolajat és m o
torhajtóanyagokat nem gyártó vegyi üzemek beruházásait 
nem  kell megadni. Kiegészítő inform ációként közölni kell 
az előző beszám oló után a főbb param éterekben és a dön
tési státusban bekövetkezett szignifikáns változásokat és 
kom m entárokat. A z inform ációt bizalm asan kell kezelni. 
Á ltalában az aktuális január I -jei kapacitást kell közölni, 
továbbá a m egadott határidőn belül esedékes bővítést vagy 
csökkentést.

A tagállam oknak  a kőolajra, ill. kőolajterm ékekre 
vonatkozó költség- és árinform ációt is közölni kell a bi
zottsággal. A bizottság heti és havi Oil Bulletin-t ad ki. 
A tagállam ok képviselői m unkacsoportot alakítanak, és 
rendszeres konzultáció t folytatnak. A z adatszolgáltatás 
tartalma:

-  havi kőolaj-szállítási költség (cif) (a tárgyhót követő 
egy hónapon belül továbbítandó a bizottságnak),

-  a kőolajterm ékek bruttó (adókkal/járulékokkal együt
tes) és nettó fogyasztói árai m inden hónap 15-én (kút
árak, HTO-árak stb.) (a következő hó végéig),

- a  kőolajterm ékek (m otorbenzinek, dízel, motorikus 
PB, HTO, fűtőolaj 1% alatti és feletti kéntartalom 
mal) nettó árai m inden hétfőn (kedden délig elküldve 
a bizottságnak).

A nem zeti üzem anyag (m otorbenzin, dízel) m inőségi 
adatok benyújtásához közös form átum ot adnak, am elyet a
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tagállam oknak az előző naptári évi adatokkal kitöltve min
den év jún ius 30-áig be kell nyújtaniuk a bizottságnak. 
A z EN228-ban és EN590-ben előírt vizsgálati m ódszerek
kel m eghatározott m inőségi adatokon kívül ez tartalm azza 
a m onitorozó rendszer m űködésének leírását, a  m inősé- 
genkénti forgalm i adatokat, a kénm entes üzem anyagok 
földrajzi hozzáférhetőségének leírását, és a nyári m otor
benzin gőznyom ás (<60 kPa) alkalm azásának időtartamát. 
A  bizottság a tagországi adatokat összesítve közzéteszi.

Adózás
A z EU-ban várhatóan 2004 elejétől vezetik be az energia
adót az olajalapú m otorhajtóanyagokra és a fűtési célra 
használt energetikai term ékekre (földgázra, szénre és villa
m os energiára), am elyeket ezen felül m ég az áfa terhelhet. 
A z aktuális hazai értékeket és európai uniós m inim um o
kat, továbbá a várhatóan bevezetésre kerülő m inim ális 
adószin t-elő írásokat a m otorikus üzem anyagokra, vala
m int az olajalapú fűtőanyagokra az 1-2. táblázatokban  
foglaltuk össze (részletesebben ld. a 353. oldaltól).

A z EU-szám okból kivehető a minimális adószint je len 
tős em elése, valam int a benzin-dízel adók közelítése. Lát
szik, hogy M agyarország eg y rész t,jó l  áll” az európai m i
n im ális adók átvétele tek in te tében , és 2003-ban m ár a 
2010-re előírt m inim ális EU -adószinteket is te ljesítjük, 
másrészt, hogy bizonyos strukturális eltérések orvoslásra 
szorulnának.

A z EU-ban a tagállam ok adókivételt (vagy csökkentett 
adóm értéket) alkalm azhatnak a m egújuló energiaforrások
ra, a bioüzem anyagokra, a vasúti teher- és szem élyszállí
tásban és belföldi hajózásban használt energetikai term é
kekre. V isszatérítés adható  az energ iahatékonyságot

jav ítók  számára. Em lítésre méltó, hogy a jelenlegi 15 tag
állam  közül 9 kért és várhatóan kap átm eneti mentességet 
az új minim ális adók bevezetése alól, például A usztriában 
a 302 EUR/m 3 dízeladót csak 2007-től, a 330 EUR/m 3 ér
téket pedig csak 2012-től érvényesítenék.

Olajellátási biztonság
A z Európai Unióban is (ném i eltéréssel) alkalm azott 90 
napos készletezési előíráshoz jelentési és intézkedési rend
szer kapcsolódik. A tagországoknak havi kérdőíven kell 
nyilatkozniuk az olaj ellátási helyzetről, ezen belül a hazai 
olaj- és gazolinterm elésről, az olaj- és gazolin, valam int 
alapanyag im port/exportról, és a kőolajterm ék (PB, vegy
ipari benzin, m o to rb en zin jé t, kerozin, gázolaj/dízel, fűtő
olaj, kenőanyag és bitum en) im port/exportról, a készlet
szintről és a készletváltozásról.

A m ennyiben kőolaj- vagy kőolajterm ék-ellátási prob
léma keletkezik egy vagy több tagországban, a bizottság 
egy tagország kérésére, vagy saját elhatározásából konzul
táció után a norm ál fogyasztáshoz képest max. 10%-os kő
olajterm ék-fogyasztás csökkentési célt je lö lhet ki a közös
ség egészére, m ax. 2 hónap idő tartam ra. E zen felül a 
bizottság a két hónapon túl új célt javasolhat a tanácsnak a 
nem  helyettesíthető olajterm ékekre (fogyasztásuk százalé
kában kifejezve) és a helyettesíthető olajterm ékekre (az 
összes helyettesíthető százalékában kifejezve), továbbá, 
nagyobb hiány esetén javasolhatja a  tanácsnak, hogy a fo
gyasztáscsökkentés haladja m eg a 10%-ot, és terjedjen ki 
más energiaform ákra is. A  tanács a javaslatokról m inősí
tett többséggel, 10 napon belül dönt. A m egtakarítandó kő
olajm ennyiségeket m eg kell osztani a tagállam ok között. 
A tagállam oknak késedelem  nélkül m egfelelő intézkedé-

Adószint-előírások a motorikus üzemanyagokra
1. táblázat

Termék
Magyarország,

2003
(jövedéki adó)

Európai Unió, 
2003

(min. jöv. adó)

Európai Unió, 
2004. január 1-jétől 
(min. energiaadó)

Európai Unió, 
2010. január 1-jétől 
(min. energiaadó)

Ólmozott benzin, EUR/m3 445 (604) 337 421 421
Ólmozatlan benzin, EUR/m3 412(572) 287 359 359
Dízel, EUR/m3 339 (498) 245/18* 302/21* 330
Kerozin, EUR/m3 445 (604) 245/18* 302/21* 330
PB (autógáz), EUR/t 191 (271) 100/36* 125/41* 125
Földgáz, EUR/GJ 2,9 (5,2) 100/t//36/t* 2,6/0,3* 2,6

Megjegyzések: ( ) -  nem szabványos termékek esetén
* — ipari és kereskedelmi (nem közúti) felhasználás esetén.

2. táblázat
Adószint-eló'írások olaj alapú fűtőanyagokra

Termék
Magyarország,

2003
(jövedéki adó)

Európai Unió, 
2003

(min. jövedéki adó)

Európai Unió, 
2004. január 1-jétől 

(üzleti felh. min. 
energiaadója)

Európai Unió, 
2010. január 1-jétől 
(nem üzl. felh. min. 

energiaadója)

Gázolaj, EUR/m3 339 (498) 18 21 21
Nehéz fűtőolaj, EUR/m3 EUR/t 159 (239) 13 15 15
Kerozin, EUR/t 445 (604) 0 0 0
PB, EUR/t 0 0 0 0

Megjegyzés: ( )  — nem szabványos termékek esetén
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seket kell hozniuk a csökkentés, m int m inim um  végrehaj
tására. A bizottság a fogyasztáscsökkentési intézkedéseket 
feloldhatja, vagy -  tanácsi határozat esetén -  a feloldást ja 
vasolhatja. H elyettesíthető kőolajterm ék-kapacitásnak a 
villam osenergia-term elésre használt fűtőolajat, és bármely 
más fűtőolaj-felhasználási lehetőséget (pl. autógyártás) te
kint. A többletköltségeket a feladatkiosztásból előnyt húzó 
felek viselik. A  bizottság konzultálhat az olajvállalatokkal 
általános inform áció és szükség esetén technikai segítség 
szerzése céljából. A tagállam oknak közölniük kell a bizott
sággal a főbb term ékek és szektorok fogyasztását. A tagál
lam oknak minden év decem ber 31-éig meg kell adniuk a 
bizottságnak az október 1-jei és az aktuális állapotuk sze
rint a lehetséges helyettesítéshez szükséges inform ációkat. 
A tagállam oknak haladéktalanul tájékoztatniuk kell a bi
zottságot a fogyasztáscsökkentési intézkedésekről. M a
gyarországot IEA-tagországként az IEA esetleges fogyasz
táscsökkentési intézkedései is érinthetik.

A z EU részéről erőteljes törekvés figyelhető meg az 
energetikai hálózatok fejlesztésére: egy 2003. júliusban
2003. szeptem ber 15-éig internetes konzultációra bocsátott 
útm utató elképzelés 6 M rd EUR kihatású villamoshálózat, 
22 M rd EUR nagyságú földgázvezeték-hálózat és 12 M rd 
EU R  összegű  olaj vezetékhálózat-fe jlesztést tartalm az. 
A jav aso lt olajvezeték-fejlesztések: O roszország -  EU, 
vagyis Barátság vezeték Lengyelország felé menő ág és 
Barátság vezeték Szlovákia/M agyarország felé menő ág 
(EU-n belül 0,8, EU-n kívül 1,5 M rd EUR); Fekete-tenger- 
EU, vagyis a B oszporusz m egkerülésére C onstanca- 
O m isalj-T riest-T rans A lpine Pipeline és/vagy Burgasz- 
A lexandroupolis (EU -n belül 0,2, EU-n kívül 1,5 M rd 
EU R); EU -n belüli olajvezetékek, részei For-sur-M er -  
K arlsruhe-Ingolstad t; R otterdam -G odorf-W esselink- 
H am burg; R ostock-L euna (2 M rd EUR); olajvezetékek 
Eszak-Afrikából, a Közel- és Közép-Keletről, a Kaszpi- 
tengerről és a Perzsa-öbölből Egyiptomon és Törökorszá
gon keresztül az EU-ba (EU-n belül 1, EU-n kívül 2 M rd 
EUR), végül k ikötőépítések (EU-n belül 2, EU-n kívül 
1 M rd EUR). Egy 1995. évi tanácsi szabályozás szerint kö
zösségi tám ogatás csak az útm utatóban szereplő közös ér
dekeltségű projekteknek nyújtható.

Környezetvédelem

Egy 2000. évi, a környezetvédelem  pénzügyi tám ogatásá
val foglalkozó szabályozás (LIFE) pénzügyi eszközöket 
helyez kilátásba a közösségi környezetvédelm i politika és 
törvénykezés m egvalósítására, három  területen: term észet- 
védelem , környezetvédelem  és harm adik  országok. 
A LIFE által finanszírozandó projektek általános kritériu
mai: közösségi érdek, m egvalósítói m űszakilag és pénz
ügyileg erősek, a projektek megvalósithatóak. Az iparágat 
leginkább érintő környezetvédelem  terén tám ogatást kap
hatnak egyebek között a talajvizek és felületi vizek m egva
lósítható kezelése, a tiszta technológiák fejlesztése (incl. 
az üvegházi gázem isszió csökkentése), és a hulladékkeze
lés. A  tám ogatás m értéke a jelentős nettó árbevételt nyújtó 
projektekre az elszám olható költségek max. 30% -a (leg
alább ilyen m értékű önfinanszírozás m ellett), más esetek
ben max. 50%. A közösség pénzügyi tám ogatása társuló
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intézkedések esetén a költségek 100% -át érheti el. A tám o
gatási alap szempontjából nem  szám olható el költségként 
egyebek között a nem  innovatív szerkezeti term észetű na
gyobb infrastrukturális és egyéb beruházás, valam int kuta
tás- és technológiafejlesztési tevékenység. A  LIFE harm a
dik fázisában vagyunk, am ely 2000 elejé tő l 2004. 
decem ber 31-éig tart, erre az időszakra 640 M EUR pénz
ügyi keretet hagytak jóvá  és ennek 47% -a (kb. 300 M EUR) 
fordítható környezetvédelm i célokra. A projektek előreha
ladásáról beszám olót kell küldeni a bizottságnak, amely 
problém ák esetén csökkentheti, felfüggesztheti és vissza
igényelheti a tám ogatási összeget. A negyedik támogatási 
időszak 2005. január 1-jétől kezdődik és erről 2004. július 
1-jéig kell döntést hoznia a parlam entnek és a tanácsnak.

2003. július 2-án az Európai Parlam ent tagjai elfogad
ták a  páneurópai em isszió kereskedelm i irányelvet. Ebből 
adódóan az EU-25-ben várhatóan több m int 10 000 beren
dezés, köztük a kőolaj-finom ítók tevékenységét szén-di- 
oxid-kibocsátási engedélyek fogják korlátozni 2005-től. 
A tagállam ok a kibocsátási engedélyeket ingyenesen és 
aukción adják az érintett kibocsátók részére úgy, hogy az 
egyes évekre szétosztott összm ennyiség összhangban le
gyen a nem zetek kiotói vállalásaival. A  kibocsátási enge
délyekkel kereskedhetnek, a társaságok vásárolhatnak és 
eladhatnak belőlük, de büntetést kell fizetniük az engedé
lyekkel le nem fedett kibocsátás után, szén-dioxid tonnán
ként 2005-2007 között 40 EUR, 2008-2012 között pedig 
100 EUR összegben. Az irányelvet 2006-ban vizsgálják 
felül más gázok, tevékenységek és ágazatok, pl. a közleke
dés és a vegyipar esetleges bevonása érdekében.

A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy piaca
ikra indikatív  célként m egjelö lt arányban (az olajalapú 
üzem anyagok hőtartalmára vetítve 2005-ben min. 2%-nyi, 
és 2010-ben min. 5,75%-nyi) bioüzemanyag (pl. bioetanol- 
ból gyárto tt e til-tercier-butiléter -  ETBE, repceolajból 
gyártott repceolaj-m etilészter -  RM E) és más megújuló 
üzemanyag kerüljön. A tagállamoknak évente július 1-jét 
m egelőzően m egadott tartalm ú beszám olót kell adniuk a 
b izottságnak a teljesítésről, ill. 2005-ben és 2007-ben a 
nemzeti irányadó célokról. A bizottság 2006 végéig, majd 
kétévente értékeli a jelentéseket és szükség szerinti javasla
tokat is tartalmazó beszámolót készít a parlament és a ta
nács részére, beleértve az indikatív célok esetleges kötele
zővé tételét is. Egy készülő m ásik szabályozás szerint az 
em isszió-kereskedelem  szem pontjából a b iom assza (pl. 
bioetanol, biodízel) szén-dioxid-emisszióját zérónak lehet 
venni.
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Rácz László: A magyar kőolaj-feldolgozás és az EU-csat
lakozás
A közlemény rávilágít a magyar kőolaj-feldolgozás előtt álló né
hány aktuális EU-kihívásra.
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A jövedéki törvény harmonizációja -  olajipari és vegyipari kihatások I.

ALM ÁSI MIKLÓS*

Bevezetés

Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk egyik feltétele a 
közösség hatályos jogszabályainak a hazai jogi előírások
ba való teljes átvétele, és az ezekkel ellentétes jogszabá
lyok hatálytalanítása.

A nagy adóm értékű term ékek, vagyis az ásványolaj-, az 
alkohol- és a dohányterm ékek gyártása és értékesítése so
rán keletkezett és beszedett fogyasztási adó m inden ország 
adóbevételének  lényeges hányadát képezi. A z Európai 
Unió határain belül biztosítani kell az áruk, term ékek sza
bad m ozgását, ennek következtében a határok elméleti ha
tárokká válnak. A  szabálytalanságok, a csalás elkerülése 
érdekében közösségi szintű jog i előírásokkal biztosítani 
kellett annak elérését, hogy e term ékek, ezek előállítására, 
tárolására, szállítására és nyom on követésére vonatkozó 
általános jogszabályok alapelve minden tagországban azo
nos legyen. Ezért m ár az 1992. évben megjelentek azok a 
jogi előírások, vagyis irányelvek, rendeletek, javaslatok, 
am elyek alapján a tagországoknak m eg kellett alkotni a sa
ját, je lenleg is érvényben lévő jövedéki jogszabályait.

Hazánkban az első jövedéki törvény m egalkotása a ki
lencvenes évek legelejére esett. Fő indok nem  az Európai 
K özösségben hatályba lépő jogszabályok  m egjelenése 
volt, hanem  a feketegazdaság megerősödése, a nagym érté
kű csalássorozat beindulása, különösen az ásványolajter
mékekkel.

1993. jú lius 1-jén lépett hatályba a jövedéki szabályo
zásról és ellenőrzésről, valam int a bérfőzési szeszadóról 
szóló 1993. évi LVIII. törvény. E törvény m egjelenése a 
csalás m egszüntetésének csak a kezdeti lépése volt. Ebben 
az időben az ellenőrző hatóság m ég nem  volt felkészülve a 
jogszabály betartatására. A feketegazdaság újabb és újabb 
próbálkozásának m egakadályozására szinte ülésszakon
ként kellett a parlam entnek  a jogszabály t m ódosítan ia 
(négy és fél év alatt tizenegyszer módosított az előíráso
kon), továbbá egy olyan országban, ahol a „kézi vezérlés” 
m egszüntetésére szám talan törvény m egalkotására volt 
szükség, a törvény nem  volt közérthető.

1996-ra világossá vált, hogy a sok módosítás helyett a 
jogszabály teljes átdolgozására volt szükség. Részben ko
rábban a M agyar Ásványolaj Szövetség létrehozásában te
vékenykedő nagy nem zetközi vállalatok javaslatait elfo
gadva két lényeges európai jogintézm ényt vezettek be az 
új, a jövedéki adóról és a jövedéki term ékek forgalm azásá
nak különös szabályairól szóló 1997. évi C ili. törvény (to
vábbiakban: Jöt.) szövegébe. Az egyik az adóraktár volt a 
kapcsolódó jogszabályokkal. így m egterem tődött a lehető
sége annak, hogy a term ékeket az adó m egfizetése nélkül, 
adófelfüggesztéssel lehessen tárolni. Ezzel m egvalósult a

* MÓL Rt., Budapest

nagykereskedelem  egyenlőségének a feltétele. (Korábban 
a tárolótelepen bekövetkezett tulajdonosváltás esetén az 
értékesített m ennyiség után a fogyasztási adót m eg kellett 
fizetni a kincstárnak függetlenül attól, hogy kiskereskedő
nek, végfelhasználónak tovább értékesítették és kiszállítot
ták volna a term éket). A m ásik elem  a m egbizható adós eu
rópai fogalom  bevezetése volt, am ely  a tisztességes, 
törvénytisztelő m agatartást jutalm azta.

Az 1998. január 1-jével hatályba lépett Jöt. és a kapcso
lódó jogszabályok m egalkotásánál, bár m intának tekintet
ték az uniós előírásokat, a teljes harm onizációt -  részben 
hazánk geopolitikai adottságai m iatt -  nem  lehetett megva- 
lósitani annak ellenére, hogy a törvény első szövegváltoza
ta m ár tartalm azta azt a kijelentést, hogy a Jöt. az Európai 
Közösség jövedéki tém ában hozott jogszabályaival össze
egyeztethető szabályozást tartalmaz. E jogszabályt a kihir
detése óta többször kellett m ódosítani. A m ódosítások so
rán a fő szem pont sohasem  a közösségi jogszabályokhoz 
való hasonulás növelése volt, hanem  inkább a gyakorlati 
alkalm azás során a túlzottnak tűnő, az EU-ban ism eretlen 
elő írások szigorúságának enyhítése, esetleges eltörlése, 
vagy a jövedéki term ékék szám ának növelésével já ró  tör
vényalkotási m unka megjelenitése.

Az új jogszabály kétséget kizáróan jobban hasonlított a 
közösségi előírásokhoz, m int az elődje, az 1993. évi LVIII. 
törvény, azonban a harm onizáció foka nem  érte el a szük
séges, m egkívánt szintet.

A harm onizációs m unka valójában az utóbbi egy évben, 
csatlakozásunk időpontjának erőteljes közeledése követ
keztében gyorsult fel.

A harm onizáció koncepciójának kidolgozása során a 
közösség vonatkozó hatályos jogforrásait és a hazai jö v e
déki jogszabályokat hasonlítottuk össze. Főként a kőolaj
ipart érintő jog i előírásokat vizsgáltuk, mivel e területen 
volt a legnagyobb eltérés. A harm onizáció első lépéseként 
nem  a kodifikált szövegjavaslat m egalkotása volt a cél, ha
nem  annak megállapítása, hogy a hatályos jogszabályain
kat hol és m iért kell m ódosítani, illetve kiegészíteni. A z 1. 
táblázat sorolja fel azokat az EU-irányelveket, -rendelete
ket és -javaslatokat, am elyeket és m ódosításaikat a kon
cepció kidolgozása során figyelem be vettünk.

A felülvizsgálat során arra a m egállapításra jutottunk, 
hogy a Jöt. a táblázatban felsorolt irányelvekkel, rendele
tekkel teljes m értékben összhangba hozható az azokban 
szereplő előirások, m egfogalm azások, fogalm ak átvételé
vel.

A jogharm onizáció során több szigorú előírást el lehe
tett volna hagyni. A 92/12/EG K -alapirányelv rendelkezé
sei szerint a tagországoknak joguk  van a jövedéki adóköte
les term ékek  előállítására, feldo lgozására és táro lására 
vonatkozó tevékenységük nem zeti szabályainak m egalko
tására. U gyanis több eljárásra (például az adózással kap
csolatban) nincs egységes közösségi előírás. Ennek követ
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keztében olyan nem zeti szabályozást is ki kellett dolgozni, 
am ely belföldön több előírást tartalmaz az EU jogszabá
lyaiban rögzítetteknél. Viszont alapszabály, hogy a készü
lő jogszabály nem  lehet ellentétes az unió jogrendjével, a 
jogi szabályozásaival. Továbbra is szem előtt kellett tarta
ni azt a tényt, hogy csatlakozásunk után hazánk még jó  ide
ig az EU keleti határa is lesz. Ez a földrajzi helyzet sok jö 
vedéki bonyodalom  forrása volt m ár eddig is, és sajnos, 
várhatóan lesz is.

A harm onizáció koncepciója alapján a vám- és pénz
ügyőrségnek, m int jövedéki hatóságnak a vezetésével az 
érintett szakm ai szervezetek részvételével elkészült az ás
ványolaj szakmai rész kodifikált szövegének m ódosító ja 
vaslata. Részben e m ódosító javaslat figyelembevételével 
készítette el a Pénzügym inisztérium , m int a jogszabály  
m egalkotásának szakmai felelőse a Jöt. első harm onizáci
ós tervezetét, am elyet vélem ényezésre m egkaptak a szak
mai szervezetek is.

A közlem ény összeállításának idején a Pénzügym inisz
térium  elkészítette a jogszabálytervezet tárcaegyeztetéshez 
szükséges változatát. Ezt a változatot hasonlítottam  össze 
a Jöt. je len leg i, várhatóan 2004. április végéig hatályos 
szövegével.

A Jöt. és az európai előírások alapján tervezett 
módosítási javaslatok összevetése

E közlem ény a Pénzügym inisztérium  által készített m ódo
sítási tervezethez hasonlóan a jogszabálynak csak azon he
lyeit em eli ki, am elyeket a módosító javaslat érinti, ahol a 
javaslat elfogadása lényegesen m egváltoztatja az eredeti 
szöveget.

A  kőolaj-feldolgozó ipart legjobban az ásványolajjal 
kapcsolatos különös rendelkezések érintik, továbbá az ál
talános részből e rendelkezésekhez kapcsolódó változások. 
A vegyipart, a gyógyszeripart, festékipart döntő m érték
ben ugyancsak az ásványolajjal kapcsolatos különös ren
delkezések, ezen belül az egyéb ellenőrzött és a megfigyelt 
term ékekre vonatkozó, kisebb m értékben az alkoholra vo
natkozó jogszabályi változások érintik.

A könnyebb érthetőség m iatt a változások helyének be
azonosításához feltüntettük a hatályos Jöt. érintett fejeze
teinek, pontjainak a jogszabályban adott címét is.

ELSŐ  R É SZ
Általános rendelkezések

Az általános rendelkezések bővítéseiből érdemes kiemelni 
az importálás, továbbá az exportálás fogalm ának a válto
zását.

Az 1. § említi az importot. Az Európai Unióhoz való 
csatlakozásunk előtt az import kifejezés az országhatáro
kon befelé irányuló term ékáram ot jelenti. Az unióban a 
belső határok eltörlése következtében az im port kifejezés
sel csak a határokat átlépő term ékforgalm at jelölik. A bel
földre való behozatal k ifejezés m ind a tagországokból, 
m ind a harm adik országból való beszállítást jelenti. A to
vábbi szövegekben m egjelenő export kifejezésen -  hason
lóan az im porthoz -  ugyancsak az unió külső határán kilé
pő term ékforgalm at kell érteni.
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Hatáskör, illetékesség

A hatály, értelmező rendelkezések fejezetben a Hatáskör, 
illetékesség  pont a Vám- és Pénzügyőrség Jövedéki K ap
csolattartó és Kockázatelem zési Központ (a továbbiakban: 
Kapcsolattartó Központ) intézm énnyel bővül. Ez a K öz
pont lesz az eljárásra illetékes hatóság az Európai Közös
ség adóügyi együttm űködés szabályainak jövedéki adóval 
kapcsolatos alkalm azása tekintetében. Ez az iroda já r  el a 
V ám - és Pénzügyőrség Vegyvizsgáló Intézete szakvéle
m ényének figyelem bevétele m ellett a kötelező érvényű 
vám tarifa besorolásával kapcsolatos ügyekben is.

É rtelm ező rendelkezések

Az értelm ező rendelkezések pont több új fogalom m egha
tározását rögzíti. Ilyen új m eghatározások: közösség, tag
állam, harm adik ország, EFTA-ország, közösségi vám eljá
rás, közösség i vám jog, közösségi adófelfüggesztéses 
eljárás, jövedék i term ék im portálása. A vám tarifaszám  
esetében az Európai Unió ásványolajterm ékekre a 2002. 
január 1-jén hatályos, egyéb term ékekre az 1992. október 
19-én hatályos vám tarifaszám át kell hazánkban alkalm az
ni. (Eddig ásványolajterm ékek esetében volt olyan idő
szak, am ikor ugyanarra a term ékre más vám tarifaszám ot 
kellett a jövedéki törvénnyel kapcsolatos, m ást a vám tör
vénnyel kapcsolatos és ism ét m ást a term ékdíjfizetéssel 
kapcso la tos esetekben használni). A következőkben a 
vám tarifaszám  eddigi tíz szám jegy helyett csak nyolc ka
rakteres lesz. A 9. és 10. karaktert, a nem zeti alszámokat, 
igy a m agyar alszám ot eltörlik.

A z értelmező rendelkezésekben új fogalom  a tagállami 
adóraktár, ezen adóraktár engedélyese, a bejegyzett és nem  
bejegyzett kereskedő, a jövedéki term ék fogadása, a kö
zösségi kereskedő fogalm ának a meghatározása, továbbá 
m it nevezhetünk üzem anyagtartálynak, kiegészítő üzem 
anyagtartálynak és speciális konténernek.

További új fogalom ként került az értelm ező rendelke
zésekbe a m egbízható felhasználói engedélyes, a je lö lt 
gázolaj fogalm ának, a különböző üzem anyagtartályoknak, 
továbbá az ásványolajterm ékek öm lesztett szállításának a 
meghatározása.

Adófelfüggesztés
A Jöt. 10. § (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy a jogsza
bálytervezet elfogadása esetén a jövedéki term ék im portá
lása során, am ennyiben az importáló személye nem  azonos 
a m egrendelő adóraktár engedélyesének, illetve az adó
m entes felhasználónak a személyével, az adófizetési köte
lezettség felfüggesztéséhez az im portőrnek be kell mutatni 
az adóraktár engedélyesének az im portált jövedéki termék 
befogadásáról adott nyilatkozatát, vagy az adóm entes fel
használó m egbízását a jövedéki term ék importálására, to
vábbá nyilatkozatát a még rendelkezésre álló adómentes 
beszerzési keretről.

Adófelfüggesztéssel történő szállítás 
A Jöt. 11. § (1) bekezdésének m ódosító javaslata új fogal
m at vezet be a törvénytervezet szövegébe: jövedéki termék 
adófelfüggesztéssel többek között a vám jogi szabadforga
lomba bocsátást követően adóraktárba, adóm entes célra,
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adóm entes felhasználónak szállítható. A vám jogi szabad- 
forgalom ba bocsátás a vám kezelési eljárás lefoly tatása 
utáni állapotot jelenti. Am ennyiben ez az eljárás az adó ki
vetése nélkül zárul, a term éket adófelfüggesztéssel kell 
adóraktárba, adóm entes felhasználónak, engedélyes fel
használónak szállítani. N em  azonos a jövedéki szem pont
ból szabadforgalom ba bocsátással.

Új értelm et kap az eddigi term ékkísérő okmány, a TKO. 
Eddig csak hazánk területén történő adófelfüggesztéses el
járás term ékkísérő bizonylata volt. Tagországgá válásunk 
után a közösségen belüli szállítás bizonylata lesz.

Végleges mentesülés az adómegállapítási 
és adófizetési kötelezettség alól
A 13. § (1) bekezdés c) pontjában található m ódosítási ja 
vaslat az ásványolajjal kapcsolatos szakmai rész m ódosítá
si javaslatában m egjelenő új előírásokból hozza előre az 
általános rész tárgyalásánál kiem elni szándékozott elő
írást. A z ásványolaj részben a term ékek egy bizonyos 
csoportjával, az újonnan bevezetett egyéb ellenőrzött ás
ványolajok  term ékkörrel kapcsolatban az adóraktár enge
délyese az adóm egállapítási és adófizetési kötelezettség 
alól akkor m entesül véglegesen, ha 5 liter vagy 5 k ilo 
gram m nál nagyobb kiszerelés esetén m egfelelő engedé
lyekkel rendelkező szem élyeknek tárolta ki (felhasználói 
engedélyesnek vagy nyilvántartásba vett felhasználónak, 
m eghatározott nyilatkozatot adó exportálónak vagy közös
ségi kereskedelm i tevékenység folytatására jogosult jö v e
déki engedélyes kereskedőnek), és ezek az engedélyesek a 
term ék átvételét az egyszerűsített kísérőokm ány 1. példá
nyán visszaigazolják. Ha a m ennyiség legfeljebb 5 liter, 
akkor e jogszabály előírásait nem  kell alkalmazni.

Az adóraktár engedélyese akkor is véglegesen m entesül 
a felfüggesztett adóm egállapítási és adófizetési kötelezett
sége alól, ha az áru- és szem élyszállítást gazdasági tevé
kenység keretében végző  külföldi és belföldi lajstrom jelű 
repülőgépek esetében a repülőbenzint és az üzem anyag
petróleum ot nem zetközi repülés során való felhasználás 
céljából, a külföldi és belföldi lajstromjelű repülő já rm ű
vek, a Dunán közlekedő személy- és áruszállítást gazdasá
g i tevékenység keretében végző  hajók esetében a je lö lt gáz
olajat a hajók üzem anyagtartályába tölti.

E korlátozással kívánják biztosítani, hogy a belföldi lé
gi forgalom ban részt vevő repülőgépek, továbbá nem  a 
Dunán közlekedő belföldi hajók a jelzett gázolajat ne tud
ják  közvetlenül adóm entesen beszerezni. A nem gazdasági 
tevékenységet folytató repülőgépek és hajók sem kaphat
nak adóm entesen üzemanyagot.

A z adómegállapítási és adófizetési kötelezettség beállta 
A  14. § korábbi m eghatározása továbbra is m egm aradt. 
Az adóraktár engedélyesének a 31. napon beáll az adófize
tési kötelezettsége, ha az adóraktárból adófelfüggesztéssel 
kiszállított jövedéki term ék átvételének igazolása 30 na
pon belül nem érkezik vissza az adóraktárba.

Adófizetési kötelezettség keletkezik akkor is, ha a 15. § 
(2) bekezdése szerint az eredendően egyéb ellenőrzött ás
ványolajterm ékeket, am elyeket üzem-, tüzelő- vagy fűtő
olajként, ezek kom ponenseként is fel lehet használni, az 
adó m egfizetése nélkül üzem anyagként, tüzelő- vagy fűtő
olajként kínálják, értékesítik vagy használják fel, vagy tag

állam ból, illetve harm adik országból behozott 5 liternél 
nagyobb kiszerelésű ásványolajterm éket nem  adóraktár
engedélyes vagy nem  felhasználói engedélyes részére hoz
nak be.

A 17. § az adó m egfizetésére kötelezettek kibővített fel
sorolását tartalmazza.

A dózási és eljárási szabályok a közösségen belüli 
termékforgalomban

A Jöt. harm onizáció jának  az egyik  érdekes fejezete. 
A 17/A) §-tól 17/P. §-ig terjedő pontokban tárgyalja a kö
zösségen belüli term ékforgalom  különböző eseteit és a te
endőket. A rendelkezéseket tanulm ányozva az állapítható 
meg, hogy az e paragrafusokban rögzített szabályozás dön
tő többségét, vagy legalább az elveket a Jöt.-re való áttérés, 
vagyis 1998. ja n u á r 1-je óta ism erjük  és gyakoroljuk . 
A gondolkodásunkat kell átállítani: az adóraktárak közötti 
szállításoknál, hogy az egy országot je len tő  93 ezer 
km 2-nyi terület helyett a schengeni határokkal körülkerí
tett közösség területét vegyük figyelembe. A zt kell rögzí
teni m agunkban, hogy a tagországok határai csak az egyes 
állam ok elméleti határait jelentik , az áruk szállítása során 
a belső határoknál hatóság nem  állítja m eg a járm űveket, 
vám vizsgálat csak az unió külső határán van.

A z újdonságot az értékesítési folyam atban részben a 
17/B) §-ban a szállításra nyújtandó jövedéki biztosítékkal 
kapcsolatos előírások, részben a m egjelenő új fogalmak: a 
bejegyzett, nem bejegyzett kereskedő, az adóképviselő, to
vábbá az adózott term ékek m ásik tagországba való szállí
tásánál bizonyos időtartam ra a kétszeres adóbefizetés elő
írása jelenti.

A  szállítási b iz tosítéknak  a szállítási ú tvonal teljes 
hosszában, több állam ot érintő szállítás esetén m inden ál
lamban érvényesnek kell lennie, továbbá a bankgaranciá
ban nyújtott biztosíték esetében a bankgaranciának a jö v e
déki term ék kiszállítását követően legalább m ég 180 napig 
érvényesnek kell lennie.

A  2. táblázat (következő szám unkban közöljük) m utat
ja  be, hogy jövedéki alapjogszabályunk kibővítésében a 
17/A.-17/P. paragrafusokban m ilyen tevékenységre vonat
kozó előírás olvasható.

A z adóraktár m űködtetésének  
általános fe lté te le i

Adóraktári engedély
.A Jöt. 18. §-a új, (5) bekezdéssel bővült. Ezen új bekezdés 
szerint az adóraktárban az engedélyes saját tulajdonú ter
m ék előállítása, raktározása, más term ékhez való felhasz
nálása m ellett más személy tulajdonát is feldolgozhatja, tá
rolhatja; más személy tulajdonát képező jövedéki term éket 
más szem ély is előállíthatja, más term ék előállításához fel
használhatja, más szem ély tulajdonát képező betárolt jöve
déki term éket tárolhatja. E tevékenységek végzéséhez a fe
leknek írásban meg kell állapodni.

A Jöt. 19-21. §-a tárgyalja az adóraktár m űködtetésé
nek általános szabályait. A  21. § (6) bekezdésének egyik 
alpontjában a tervezet hazai előírásként m egengedi, hogy 
az új, e jogszabály m ódosításával létesített adóraktár-féle
ségek közül a vegyipari és gyógyszeripari folyam atokban
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elszennyeződött ásványolajterm ékek és alkoholok regene
rálása egy adóraktár keretében is végezhető legyen, ha a 
jogszabályi feltételek teljesültek. (Egyébként a Jöt. nem 
engedélyezi, hogy egyazon engedély lehetővé tegye mind 
az ásványolajterm ékekkel, m ind az alkoholterm ékekkel 
folytatható jövedéki tevékenységet.)

Jövedéki biztosíték
A Jöt. módosítása szerint az adófelfüggesztéssel belföldön 
történő szállítással és az adófizetési kötelezettség teljesíté
sével járó  kockázatra az adóraktár engedélyesének jövedé
ki biztosítékot kell nyújtania. Vagyis a szakm ai részben 
meghatározott adóraktári jö v e d é k i tevékenységgel kapcso
latban letett biztosíték fedezi a belföldi szállítások bonyolí
tásához szükséges biztosítékokat is.

A közösség területén sok esetben az adóraktári tevé
kenység végzéséhez nem  kell biztosítékot nyújtani, külö
nösen abban az esetben, ha az adóraktár hosszú idő óta 
m egbízhatóan m űködik. Viszont m inden szállítást biztosí
tani kell a szállított áru adótartam ával megegyező összeg 
erejéig.

Az indító ország vám hatósága csak abban az esetben 
szabadíthatja fel a letett biztosítékot, ha a fogadó adórak
tár, illetve az unió területéről kiléptető vám hivatal vissza
igazolása m egérkezett a term ék készletre vételéről, illetve 
az unió területéről való kilépéséről. (A biztosíték mielőbbi 
felszabadítása érdekében el kell fogadni a visszaigazolás 
eredeti példányának faxon való küldését az átvételt, határ- 
átlépést igazoló TKO erre a célra rendszeresített eredeti 
példánya visszaküldési kötelezettségének fenntartása m el
lett.)

A z adóraktár bizonylatolási, nyilvántartási 
és elszámolási kötelezettsége
A 24. § m ódosítása m egerősíti, hogy m inden adófel- 
függesztéses szállítás esetében a 11. § (5) bekezdése 
szerin tit, vagyis az unió  elő írásainak  te ljes m értékben 
m egfelelő TK O-t kell használni.

A szabadforgalom ba bocsátás esetében egyszerűsített 
k ísérőokm ányként ugyancsak a közösség  elő írásainak 
m egfelelő kísérőokm ányt (EKO) kell alkalm azni azzal a 
könnyítéssel, am it az uniós jogszabály is m egenged, hogy 
jogszabály  egyéb bizonylat EKO-ként való elfogadásáról 
is rendelkezhet.

Egyes adózási 
és eljárási szabályok

A 32. § (1) bekezdésének a m ódosítása megerősíti, hogy a 
harm adik országból behozott jövedéki term ékekre a jöve
déki term ék vám áru je llegének fennállásáig, valam int a 
belföldről harm adik országba kiszállításra kerülő adózat
lan jövedéki term ékre a közösségi vám jog rendelkezéseit 
kell alkalmazni.

A 32. § (20)-(22) bekezdései a kötelező érvénnyel bíró 
vám tarifaszám  m egállap ításával kapcsolatos eljárást, a 
jogkövetkezm ényeket ismertetik.
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1. táblázat
A harmonizáció során figyelembe vett 

EU-irányelvek, -rendeletek
A jogforrás száma, 

fajtája
A jogforrás címe

92/12/EGK 
(1992. február 25.); 
irányelv

Ajövedéki adóköteles termékekre 
vonatkozó általános rendelkezések, 
valamint e termékek tárolására, 
szállítására és nyomon követésére 
vonatkozó előírások

92/81/EGK 
(1992. október 19.); 
irányelv

Az ásványolajok jövedéki 
adószerkezetének harmonizálása

92/82/EGK 
(1992. október 19.); 
irányelv

Az ásványolajtermékek minimális 
adómértéke

95/60/EGK
(1995. november 27.);
irányelv

A gázolaj és petróleum adóhatósági 
jelölése

2001/574/EK 
(2001. július 13.); taná
csi határozat

Jelölőanyag a gázolaj és petróleum 
adóhatósági jelölésénél

1999/32/EK 
(április 26.); 
irányelv

A nem közúti közlekedésben 
használatos gázolaj és fűtőolaj 
kéntartalma

2000/789/EK 
(2000. november 29.); 
bizottsági javaslat

A tanács 92/12/EGK számú irányelve 
szerinti adóraktári engedélyek 
kiadásánál alkalmazandó vezérelvek

2000/789/EK 
(2000. november 29.); 
bizottsági javaslat

A tanács 92/12/EGK számú irányelve 
szerinti adóraktári engedélyek 
kiadásánál alkalmazandó vezérelvek

2719/92/EGK
(1992. szeptember 11.);
rendelet

Jövedéki adóköteles termékek 
adófelfiiggesztéses szállításánál 
használatos adminisztratív kísérő- 
okmány alaki követelményei

3649/92/EGK 
(1992. december 17.); 
rendelet

Már adózott jövedéki adóköteles 
termékek szállításánál használatos 
egyszerűsített kísérőokmány alaki 
követelményei

2002/C 291 E/14 
(OJ 2002. november 26.] 
p C 291 E/221

Már adózott jövedéki adóköteles 
termékek szállításánál használatos 
egyszerűsített kísérőokmány alaki 
követelményei

ÖSSZEFOGLALÁS

Almási Miklós: A jövedéki törvény harmonizációja -  olajipa
ri és vegyipari kihatások I.
A közlemény az Európai Unió jövedéki adó szabályozásának is
mertetése mellett részletesebben foglalkozik annak hazai harmo
nizációjával.

[Magy. Kém. Lapja, 58, 353 (2003)] 
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M. Almási: Harmonization of the EU Excise Tax Legislation -  
Impacts on the Oil and Chemical Industries I.
The article reviews the European Union excise tax directive and 
provides more detailed information on the Hungarian harmo
nization process.
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Az Európai Unió 6. Kutatási, Technológiafejlesztési 
és Demonstrációs Keretprogramjáról

BÚZÁS ILONA*

Bevezetés

A z Európai Unió 6. Kutatási, Technológiafejlesztési és De
m onstrációs K eretprogram ját (a továbbiakban 6. KP) az 
Európai Parlam ent és a Tanács 2002. június 27-én fogadta 
el. Ez a 2002-2006. évekre szóló fejlesztési terv azt a célt 
hivatott szolgálni, hogy m ozgósítsa az Európai Unió (EU), 
valam int a társult és a csatlakozás előtt álló országok K+F 
kapacitásá t az E urópai K utatási Térség (European 
Research Area, ÉRA) létrehozása érdekében, kutatási hát
teret biztosítva ezzel annak a távlati célnak, hogy a m ajda
ni EU 2010-re a világ legdinam ikusabb és legversenyképe
sebb tudásalapú gazdaságává váljék. Az Európai Kutatási 
Térség az elfogadott célok szerint a kutatás és az ism eretek 
valóságos európai belső piaca lesz, ahol a jelenleginél jo b 
ban integrálódnak az EU és a nem zeti K+F törekvések. 
M agyarország teljes jogú  tagként, tehát a tagországokkal 
azonos jogokkal és kötelezettségekkel rendelkező ország
ként vesz részt a programban.

Jelen közlem ény célja az, hogy ráirányítsa a kém ikusok 
figyelm ét e nagyszabású program ra. A 6. KP célja -  a ko
rábbi keretprogram ok fo ly ta tásaként -  a legm agasabb 
színvonalú szakértelem m el és ism eretanyaggal rendelke
ző, valódi európai tudom ányos közösség fejlesztése és a 
legkiválóbb tudom ányos és m űszaki feladatok támogatása, 
am ely feladatokat nem zetközi projektekben, a kutatói m o
bilitás előnyeit kihasználva lát el ez a kutatói közösség.

A fenti célra 17,5 m illiárd EUR költségvetési tám oga
tást fogadott el az Európai Parlam ent és Tanács. így a 6. 
KP az EU költségvetésében a harm adik legnagyobb fejezet 
a közös m ezőgazdasági politika és a strukturális alapok 
után. A tám ogatás fo lyósításának azonban m essze m eg 
kell haladnia a kutatási projektek egyszerű társfinanszíro
zását.

A program  koherens és am biciózus páneurópai keretet 
terem t a K+F tám ogatására a 2002-2006. évekre. Ösztön
zi a nem zetközi kutatási együttm űködést, különösen az 
ipar és az egyetem ek között, továbbá a kiválósági hálóza
tok keretein belül.

U gyancsak célul tűzi ki a program , hogy az innovációt 
előm ozdító környezetet hozzon létre Európában. Ezt úgy 
kívánja elérni, hogy bátorítja a technológiatranszfert, lehe
tőséget nyújt a kockázati tőke részvételére, nagyobb fi
gyelm et fordít a szellemi tulajdon védelmére és a humán 
erőforrások fejlesztésére. A  korábbiaknál nagyobb tám o
gatást szán arra, hogy a kis- és közepes méretű vállalkozá
sokat (KKV) a keretprogram  valam ennyi tevékenységi kö
rébe bevonja. Ez utóbbi törekvés célja kettős: egyrészt a

KKV-k fejlődésének elősegítése a tudásalapú társadalom  
keretei között, m ásrészt a KKV-k gazdasági potenciáljának 
kiaknázása a kibővített és jobban  integrált EU gazdaságá
ban.

A  program  további célja a nem zetközi együttm űködés 
további erősítése, így a részvétel nyitott egyrészt a prog
ram hoz csatlakozott országok szám ára, ezek között M a
gyarország számára, m ásrészt harm adik országok szám ára 
is, kétoldalú egyezm ények alapján. H arm adik országok 
kutatói, illetve szervezetei eseti je lleggel is részt vehetnek 
egy-egy projekt teljesítésében.

Az is célja a program nak, hogy európai léptékben hoz
za létre a kutatás-fejlesztéshez szükséges kritikus tömeget, 
és ehhez egyesítse Európa m ind pénzügyi, m ind szellemi 
erőforrásait. Ennek érdekében -  a korábbi tám ogatási esz
közök (instrum ents), részvételi lehetőségek fenntartása 
m ellett -  bevezet új tám ogatási eszközöket is, úgym int a 
kiválóságok hálózatát és az integrált projekteket.

Egyrészt céljának minél hatékonyabb elérése, m ásrészt 
az Európai K utatási Térség m egterem téséhez és az innová
cióhoz való hozzájárulás érdekében a 6. KP három  fő feje
zetbe szerveződik:

-  az EU-kutatás összpontosítása és integrálása;
-  az Európai Kutatási Térség strukturálása; és
-  az Európai K utatási Térség alapjainak erősítése.
E három fő fejezetet és az ezeken belül m egjelölt prio

ritásokat a következőkben ism ertetjük. A dolgozatban nem 
részletezzük a nukleáris kutatást m agában foglaló Euratom  
keretprogram  prioritásait. A nukleáris kutatási feladatok 
külön keretprogram ba szerveződnek, azonban az EU kuta
táspolitikájában a két keretprogram  gyakorlatilag  e lvá
laszthatatlan egym ástól. M egem lítjük, hogy m indkét ke
retprogram ban részt vesz az EU Közös Kutató K özpontja 
(Joint Research Centre, JRC), am ely közvetlenül az Euró
pai B izottság irányítása alatt áll, és a kom petenciájába tar
tozó területeken a közösség politikáinak m eghatározása és 
m egvalósítása érdekében független, a fogyasztói igényeket 
figyelem be vevő kutatást folytat.

A 6. KP prioritásai

A közösségi kutatás összpontosítása és integrálása

Ez a fejezet tartalm azza a program  által előirányzott fel
adatok többségét, célja a kutatás európai léptékű integráci
ója. A  feladatok egyrészt hét, világosan körülhatárolt te
m atikus prio ritás köré csoportosu lnak , m ásrész t a 
specifikus tevékenységek a tudom ányos és technológiai 
kutatás szélesebb területét érintik.

* BME OMIKK, Budapest
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Tematikus prioritások

-  é lettudom ányok, genom ika és b io technológia az 
egészség szolgálatában;

-  az inform ációs társadalom  technológiái;
-  nanotechnológia és nanotudom ányok, tudásalapú 

többfunkciós anyagok, új term elési eljárások és esz
közök;

-  aeronautika és űrkutatás;
-  élelm iszer-m inőség és -biztonság;
-  fenntartható fejlődés, globális változás és ökosziszté

mák;
-  polgárok és korm ányzás a tudásalapú társadalomban.

A kutatás szélesebb körére vonatkozó  
kutatási tevékenységek

A program  három  ilyet tartalmaz, ezek:
-  a politika tám ogatása és a tudományos és technológi

ai szükségletek előrejelzése. A közösség politikáját 
alátám asztó kutatás, valam int az új és újonnan felm e
rülő tudom ányos és technológiai igényekre választ 
adó kutatás;

-  a KKV-k részvételével folyó horizontális kutatási te
vékenységek. E specifikus tevékenységnek az a célja, 
hogy a hagyom ányos vagy az új területeken az euró
pai kis- és közepes m éretű vállalkozások segítségére 
legyen technológiai kapacitásuk növelésében és azon 
képességük fejlesztésében, hogy európai 'nemzetközi 
színvonalon működjenek;

-  a nem zetközi együttm űködés tám ogatására irányuló 
specifikus intézkedések. A közösség külső kapcsola
tainak és fejlesztési politikájának tám ogatására speci
fikus intézkedéseket irányoz elő a program  a nem zet
közi kutatási együttm űködés ösztönzésére. Ebben a 
keretben elvben a harm adik országok következő há
rom csoportja van érintve:

-  a fejlődő országok,
-  a m editerrán országok a N yugat-Balkánnal együtt
-  Oroszország és a szovjet utódállamok.

A JR C  nem nukleáris kutatási tevékenysége

A JRC feladatai közül a következőket tartalm azza a keret- 
program:

-  a JRC m issziójából következő, a fogyasztói igényeket 
kielégítő kutatás:

a) élelm iszerek, kém iai anyagok és egészség,
b) környezet és fenntarthatóság;
-  a JRC specifikus kompetenciájából következő hori

zontális aktivitások:
a) technológiai előrejelzés,
b) referenciaanyagok és mérések,
c) a polgárok személyes biztonsága és a csalások elleni 

védelem.
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Az Európai Kutatási Térség strukturálása

Kutatás és innováció

Ez a fejezet a „Közösségi kutatás összpontosítása és integ
rálása” című előbbi fejezetnek az innovációt érintő tevé
kenységét egészíti ki azzal a céllal, hogy serkentse a tech
nológiai innovációt, a kutatási eredm ények hasznosítását, 
az ism eretek és a technológiák transzferét, továbbá előse
gítse technológiai cégek felállítását a közösségben és vala
m ennyi régiójában.

Humán erőforrások és mobilitás -  M arié C urie-akciók

A világszínvonalú humán erőforrásoknak a közösség vala
m ennyi régiójában előirányzott fejlesztését támogató tevé
kenységek. A fejlesztés eszközei elsősorban: a képzési cé
lú nem zetközi m obilitás elősegítése, a különböző szek
torok közötti szakértelem- és tudástranszfer fejlesztése, a 
kiválóság fejlesztésének támogatása, Európa vonzóbbá té
tele a harm adik országok kutatóinak legjobbjai számára. 
Cél továbbá minden szektor potenciáljának fejlesztése, kü
lönös tekintettel a nőknek a program ba való bevonására.

Kutatási infrastruktúrák

A  fejezetben elő irányzott tevékenységeknek  a kutatási 
infrastruktúrák optim ális használatát, hozzáférését kell 
szolgálniuk, tám ogatniuk kell az európai érdekeket szolgá
ló, magas szintű kutatási eszközök meghatározását, terve
zését és felállítását.

Tudomány és társadalom

A tudom ány és a társadalom  közötti harm onikus viszony 
bátorítását, a társadalom nak az innováció felé fordulását, 
valam int a kutatók, az ipari szakemberek, a politikai dön
téshozók és a polgárok közötti párbeszédet ösztönző kez
dem ényezéseket irányozza elő ez a témakör.

Az Európai Kutatási Térség alapjainak megerősítése

Olyan tevékenységeket tám ogat a program  ebben a feje
zetben, am elyek javítják Európában a kutatás koordináció
ját, és alátám asztják a kutatás és az innovációt stimuláló 
politika koherens fejlődését.

A) K oordinációs tevékenységek
B) A kutatási és innovációs politikák következetes fej

lesztése Európában
A keretprogram okra jóváhagyo tt uniós költségvetés 

megosztását az l. táblázat m utatja be.

A magyar kémikusok és a keretprogram

A magyarországi kém ikus társadalom  elvben a felsorolt -  
jellegzetesen interdiszciplináris -  területek döntő többsé
géhez kapcsolódhat. Ha áttekintjük a tem atikus prioritá
sokban m egjelölt célokat, m egállapíthatjuk, hogy kiemelt 
szerepet kap a biotechnológia; a tudásalapú új anyagok ki-
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A 6. Keretprogram és az Euratom keretprogram költségvetése
1. táblázat

Prioritás millió
EUR

millió
EUR

1. A KÖZÖSSÉGI KUTATÁS ÖSSZPONTOSÍTÁSA ÉS INTEGRÁLÁSA 13 345
Tematikus prioritások1
Élettudományok, genomkutatás és biotechnológia az egészség szolgálatában1 2 
Magas szintű genomkutatás és egészségügyi alkalmazása (1 100 millió EUR) 
A legjelentősebb betegségek elleni küzdelem (1 155 millió EUR)

2 255

Az információs társadalom technológiái3 4 3 625
Nanotechnológiák és nanotudományok, tudásalapú, többfunkciós anyagok, új termelési eljárások és eszközök 1 300
Aeronautika és űrkutatás 1 075
Élelmiszer-minőség és -biztonság 685
Fenntartható fejlődés, globális változás és ökoszisztémák 
Fenntartható energiarendszerek (180 EUR)
Fenntartható felszíni közlekedés (610 EUR)
Globális változás és ökoszisztémák (700 millió)

2 120

Polgárok és kormányzás a tudásalapú társadalomban 725
A kutatás szélesebb körére vonatkozó specifikus tevékenységek*
A politika támogatása és a tudományos és technológiai szükségletek előrejelzése 555
KKV-k részvételével folyó horizontális kutatási tevékenységek5 430
A nemzetközi együttműködés támogatására irányuló specifikus intézkedések 315
A Közös Kutató Központ (JRC) nem nukleáris tevékenységei 760
2. AZ  EURÓPAI KUTATÁSI TÉRSÉG STRUKTURÁLÁSA 2 605
Kutatás és innováció 290
Humán erőforrások és mobilitás 1 580
Kutatási infrastruktúrák6 655
Tudomány és társadalom 80
3. AZ EURÓPAI KUTATÁSI TÉRSÉG ALAPJAINAK MEGERŐSÍTÉSE 320
A kutatási tevékenységek összehangolása 270
A kutatási és innovációpolitikák koherens fejlesztése 50
EURATOM PRIORITÁSOK7 1 230
Kutatási prioritások 890
Ellenőrzött termonukleáris fúzió (750 millió EUR)
Radioaktív hulladékok kezelése (90 millió EUR)
Egyéb tevékenységek a nukleáris technológiák és biztonság területén 50
A Közös Kutató Központ nukleáris tevékenységei 290
ÖSSZESEN 17 500

1 Amelyből legalább 15%-ot az KKV-k támogatására fordítanak
2 Beleértve a rákbetegséggel kapcsolatos kutatást 400 millió EUR-ig
3 Beleértve a GEANT és a GRID továbbfejlesztését 100 millió EUR-ig
4 Ez a 315 millió EUR összeg a nemzetközi együttműködés támogatására irányuló specifikus intézkedések finanszírozására szolgál, amelyek a követ

kező országokkal és országcsoportokkal való együttműködésre vonatkoznak: fejlődő országok, mediterrán országok beleértve a Balkán nyugati ré
szét, Oroszország és a szovjet utódállamok. További 285 millió EUR szolgál harmadik országok szervezeteinek a tematikus prioritási területeken fo
lyó kutatásokban való részvételének és a kutatás szélesebb körére vonatkozó specifikus tevékenységek finanszírozására, így összesen 600 millió 
EUR-t fordítanak a nemzetközi együttműködés támogatására. További összegek állnak rendelkezésre az „emberi erőforrások és mobilitás” fejezet 
alatt, amelyek harmadik országok kutatóinak európai képzésére fordíthatók

5 A tudomány és technológia teljes területére vonatkozik
6 Beleértve 200 millió EUR-t a GEANT és GRID továbbfejlesztésére
7 Európai Atomenergia Ügynökség: bizonyos 6. KP-val kapcsolatos tevékenységek nem az Európai Közösség Alapító Szerződésének joghatálya, ha

nem az EURATOM Egyezmény joghatálya alá tartoznak. Ennek azonban a keretprogramban részt vevők szempontjából nincs gyakorlati jelentősége

fejlesztése és alkalm azása; új, környezetkím élő, anyagta
karékos gyártási technológiák  fejlesztése, a szennyező 
anyagok kibocsátásának csökkentése a gazdaság m inden 
területén; a biztonságosabb élelm iszer-term elés; a tisztább 
energia előállítása, különösen a megújuló energiaforrások 
kihasználása, az energiahatékonyság, az alternatív m otor

hajtó anyagok; a levegő, a talaj, a víz védelm e; a globális 
környezeti változások jobb  megértése.

N em  szabad azonban csak a tem atikus prioritásokra 
korlátoznunk  a keretprogram ban m egjelö lt feladatok  
szám bavételét. A  szélesebb te rü le teket lefedő ku tatási 
tém ák, az Európai Kutatási Térség alapjainak m egerősíté
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sére indíto tt program ok ugyancsak m egjelölik  az előbb 
em lített, a kém ikusok szám ára lényeges terü leteket. 
A nem zetközi együttm űködési és a képzési akciók pedig 
bárm ely európai szinten jelentős témával megpályázhatók, 
ha a tém a összhangban van a keretprogram  céljaival. K ü
lön figyelm et kell fordítanunk a KKV-k fejlesztését és 
részvételét ösztönző akciókra, amely egy további lehető
ség pályázatok benyújtására.

Egy-egy tém a értelem szerűen a keretprogram  több ré
szébe is illeszthető. így például az új, tudásalapú anyagok 
kifejlesztése két prioritásban is szerepel, de része lehet a 
„tudom ányos és technológiai szükségletek előrejelzése” 
tevékenységnek is, kapcsolódhat a JRC tevékenységéhez 
is, továbbá ezen felül -  m int már em lítettük -  központi fel
adata lehet a nem zetközi együttm űködési, a kutatási 
infrastruktúra kiépítésére irányuló pályázatoknak.

A  részvétel számos lehetőségére egy m ásik példa a kör
nyezetvédelem, am elyet kifejezetten a következő prioritá
sok em lítenek: fenntartható hulladékgazdálkodás; a légi 
közlekedés környezeti hatásainak csökkentése; környezet
barát élelmiszer-termelés stb., továbbá a JRC-nek is egyik 
központi feladata. A nem zetközi együttműködési, képzési, 
továbbá a KKV-k bevonására irányuló akciók explicite nem 
em lítenek szakterületet, az európai jelentőségű környezet
védelmi problém ák megoldása tehát értelem szerűen bevon
ható ez utóbbi projektekbe. Jelentős szerepet já tszik  továb
bá a környezet védelme az Euratom keretprogramban is.

A keretprogramban való részvétel módja, 
új irányítási eszközök

A 6. KP az előző keretprogram hoz képest rugalm asabb irá
nyítási rendszert alkalm az, céljainak m egfelelően pedig -  
a korábbi támogatási form ákat lényegében m egtartva -  két 
új tám ogatási eszközt vezetett be a kutatás kritikus töm e
gének létrehozására. Ezek az új eszközök: a kiválósági 
hálózatok és az integrált projektek. M egemlítjük, hogy a 
korábbiakhoz hasonlóan a projektek többségében nem zet
közi konzorcium m á kell alakulniuk a résztvevőknek.

A kiválósági hálózatok  (Network o f  Excellence, NoE) 
olyan, nagym értékben autonóm  irányítású  form ációk, 
am elyekben a résztvevők egyesítik tudásukat, tapasztalata
ikat, integrálják tevékenységüket, közösen hajtják végre a 
kutatási feladatokat, közösen terjesztik eredményeiket, ta
paszta lataikat, tehát -  b izonyos értelem ben -  a képzés 
színterei is. A kiválósági hálózatoknak olyan összetételű- 
eknek kell lenniük, hogy erősíthessék az egyetemek, kuta
tóintézetek, vállalatok (ezek között a KKV-k), a tudom á
nyos és technológiai szervezetek közötti együttműködést. 
Á ltalában hosszú távú, m ultidiszciplináris célok m egvaló
sítására szerveződhetnek.

Az integrált projekteknek  (Integrated Project, IP) az a 
célja, hogy nagy lendületet adjanak a közösség versenyké
pességének, illetve jelentős társadalm i igényt elégítsenek 
ki az adott területen a K+F erőforrások és szakértelem  kri
tikus töm egének a mozgósításával. Az integrált projektek 
világosan definiált, alkalm azható eredm ényt produkáló tu
dom ányos és technológiai célok m egoldására irányulnak.
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E célok között hosszú távú vagy nagyobb kockázattal járó 
kutatási feladat is szerepelhet. A kutatási feladatok m egol
dásán túl tervezhető technológiafejlesztés és dem onstráci
ós (azaz az új m egoldások életképességét igazoló) tevé
kenység  is. Szin tén  nagyobb au tonóm iával szervezett 
projektek, kívánatos, hogy más támogatási programokkal 
is együttm űködjenek, továbbá bevonják a magánszektort 
is a finanszírozás tekintetében.

Továbbra is megm aradtak a korábbi keretprogram  foly
tatásaként alkalm azott, hagyom ányosnak tekinthető irá
nyítási eszközök: a specifikus, célzott kutatási vagy inno
vációs projektek, a KKV-k részvételét célzó, korábbról 
m ár ismert kutatási projektek, a humán m obilitási akciók, 
az integrált infrastruktúra iniciatívák, valamint az EU rész
vétele több tagország által vállalt program ban (például 
nem zeti program ok integrációja), koordinációs akciók, 
specifikus tám ogatási akciók.

A  támogatási formákat, azok uniós finanszírozását a 2. 
táblázat foglalja össze, ezekről a következőkben megjelölt 
intem ethelyeken található információ.

A keretprogram  irányítását illetően az érdeklődők fi
gyelm ébe ajánljuk, hogy a részvételi szabályok lehetővé 
teszik, hogy a konzorcium ok új tagokkal bővüljenek, és 
azok a konzorcium i tagok, akik m ár teljesítették feladatai
kat, kilépjenek a konzorcium ból. A kiválósági hálózatok 
és az integrált projektek eleve hosszabb időre vannak szán
va, ezek esetén a konzorcium oknak versenyfelhívást kell 
közzétenniük, ha új tagokat kívánnak felvenni soraikba, 
így tehát m indenképpen érdemes tanulm ányozni az elfo
gadott, folyam atban lévő projektek ismertetését. (Az elfo
gadott projektekről a bizottság köteles tájékoztatni a nyil
vánosságot.)

Tájékozódás a keretprogramokról

A 6. KP és az Euratom  Keretprogram  dokumentumai első
sorban az interneten  állnak az érdeklődők rendelkezésére.

A ján ljuk  az EU K+F inform ációs szo lgáltatásának  
(Com m unity Research and Developm ent Information Ser
vice, C O RD IS) honlap ját (a kezdő oldal címe: 
http://www.cordis.lu. továbbá az Európa  szerveren az Eu
rópai Bizottság kutatási főigazgatóságainak releváns hon
lapjait, ahol a ku ta tásra vonatkozó in form ációkat a 
http://europa.eu.int/com m /research/ kezdő lappal tanulm á
nyozhatjuk. Ez utóbbi szolgáltatást azért is javasoljuk, mert 
teljes körű áttekintést ad az EU által finanszírozott kutatá
sokról. E honlapokon keresztül elérhetők és letölthetők az 
Európai Bizottság által közzétett tájékoztató füzetek is.

E cím eken m egtalálhatók a program  egészére, a prog
ram ban való részvételre vonatkozó jogszabályok, az egyes 
prioritásokat, a tám ogatási eszközöket ism ertető webhe- 
lyek, a pályázati felhívások a pályázatok elkészítéséhez el
engedhetetlenül szükséges anyagokkal együtt. H a m ár 
m egism erkedtünk a program m al, és e dokum entum okat 
kívánjuk tanulm ányozni, akkor a http://www.cordis.lu/f- 
p6/find-doc.htm  oldalt érdemes megkeresnünk.

A számos m agyar weboldal között az Oktatási M inisz
térium  http://www.om.hu cím ű honlapját em eljük ki, ahol
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A KTF-tevékenységek és az EU hozzájárulása az egyes pályázati eszközök esetében
2. táblázat

A támogatási eszköz típusa KTF-tevékenység Közösségi hozzájárulási

Kiválósági hálózatok -  Tematikus prioritási területek
-  A politika támogatása és a tudományos és 

technológiai szükségletek előrejelzése

A közösségi hozzájárulás mértéke az integrá
cióhoz: a partnerek által tervezett kapacitás 
és erőforrás értékének maximum 25%-a, egy 
rögzített összeg a közös kutatási program 
támogatásárai21

Integrált projektek -  Tematikus prioritási területek
-  A politika támogatása és a tudományos és 

technológiai szükségletek előrejelzése

A közösségi hozzájárulás mértéke maximum:
-  50% a kutatáshoz,
-  35% a demonstrációhoz,
-  100% bizonyos egyéb tevékenységekhez 

(pl. a kutatók képzése vagy a konzorcium 
menedzselése!3̂ !4))

Specifikus célzott kutatási vagy 
innovációs projektek

-  Tematikus prioritási területek
-  A politika támogatása és a tudományos és 

technológiai szükségletek előrejelzése
-  Specifikus nemzetközi együttműködési 

akciók
-  Az innováció és a kutatás közötti kölcsön

hatás támogatása
-  Harmonikus kapcsolat kialakítása a 

tudomány és a társadalom között

A közösségi hozzájárulás a költségvetési 
maximum 50%-a(3)!4)

Több tagállam közös programjában 
való részvétel (169. cikk)

-  A 6. KP minden tevékenyégi körében A feltételeket a 169. cikk alapján hozott 
későbbi határozatokban rögzítik

Specifikus kutatási projektek KKV-k 
részére

- A  közösségi kutatáspolitika egész területén 
-  Specifikus kutatási tevékenységek KKV-k 

számára

A közösségi hozzájárulás a költségvetési 
maximum 50%-a<3)!4)

Humán erőforrások és a mobilitás 
támogatását és fejlesztését célzó 
akciók

- A  humán erőforrások és a mobilitás támo
gatása

A közösségi hozzájárulás a költségvetési 
maximum 100%-a lehet!3), amennyiben szük
séges kerek összegben

Koordinálási akciók -  A 6. KP minden tevékenységi körében A közösségi hozzájárulás a költségvetési 
maximum 100%-a(3)

Speciális támogatási akciók -  A 6. KP minden tevékenységi körében A közösségi hozzájárulás a költségvetési 
maximum 100%-a lehet!3)!6), amennyiben 
szükséges kerek összegben

Integrált infrastruktúra
kezdeményezések

-  Kutatási infrastruktúrák támogatása A közösségi hozzájárulás mértéke a 
tevékenységtől függően maximum a költ
ségvetés 50-100%-a lehet!3)!4)

Közvetlen akciók -  A JRC nem nukleáris tevékenységei 100%!7)

Ebben a táblázatban a költségvetésen azt a pénzügyi tervet értjük, amelyben az akció kivitelezéséhez szükséges erőforrások és kiadások becsült értékei
szerepelnek.
(1) Általános elv, hogy az EU hozzájárulása nem érheti el egy közvetett akció ráfordításának 100%-át, kivéve, ha a pályázat egy nyilvános közbeszer

zési eljárás szabályai szerinti beszerzési összegre, vagy a bizottság által rögzített átalányösszegre vonatkozik. Az EU-hozzájárulás azonban fedezhe
ti a közvetett akció költségének 100%-át, amennyiben az kiegészíti a résztvevők által vállalt összeget. Ennek megfelelően a koordinációs akciók 
speciális esetében a részvevők által finanszírozott tevékenységek koordinációjához szükséges költségvetés 100%-át fedezi az EU-hozzájárulás.

(2) Ez az érték területenként változó.
(3) Speciális feltételektől függően, speciális jogi személyek, főként köztestületek, marginális/addicionális költségeik 100%-át kitevő támogatásban ré

szesülhetnek.
(4) Az infrastruktúrával összefüggő integrált kezdeményezés keretében végzett tevékenységeknek egy hálózati tevékenységet (koordinációs tevékenység: 

max. a költségvetés 100%-a) kell tartalmazniuk és legalább egyet a következő tevékenységek közül: kutatási tevékenység (max. a költségvetés 50%-a) 
vagy speciális tevékenységek (Specifikus Támogatási Akciók, pl. nemzetközi hozzáférés a kutatási infrastruktúrához; max. a költségvetés 100%-a).

(5) Az infrastruktúrával kapcsolatos közös kezdeményezés tevékenységeinek minden esetben egy hálózati tevékenységet (koordináló akció: a költség- 
vetés max. 100 %-a) és legalább egyet a következő tevékenységek közül tartalmaznia kell: kutatás (a költségvetés max 50%-a), specifikus szolgál
tatás (specifikus támogatási akció pl. kutatási infrastruktúrához való nemzetközi hozzáférés: max. 100%).

(6) A kutatási infrastruktúrák támogatására irányuló akciók közül az előkészítő szakmai munkára (beleértve a megvalósíthatósági tanulmányok elkészí
tését) és az új infrastruktúra fejlesztésére a 6. KP részéről nyújtható támogatás legfeljebb a költségvetés 50%-át, ill. 10%-át teheti ki.

(7) Továbbmenően a JRC az indirekt akciókban a tagállamokban létesített entitásokkal azonos feltételekkel jogosult részt venni.
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a Kutatás és fejlesztés rovatban a 6. Keretprogram ról ka
punk ism ertetést. A keretprogram  szabályairól, irányítási 
rendszerében való eligazodást segíti a „Részvétel az euró
pai kutatásban -  Ú tm utató a 6. Kutatási, Technológiafej
lesztési és Dem onstrációs Keretprogram  pályázói részére” 
cím ű kiadvány, m elyet az Oktatási M inisztérium  Kutatás- 
fejlesztési Helyettes Á llam titkárság (KFHÁ) m egbízásá
ból és tám ogatásával a BM E OM IKK készített.

Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy az OM hon
lapján nem csak a 6. Keretprogram ról találnak bővebb in
form ációkat, hanem  tá jékozta tást kaphatnak a m agyar 
részvételt segítő korm ányzati támogatási formákról is.

IRODALOM

[1] CORDIS: http://www.cordis.lu
[2] Az Európai Bizottság szervere: httn://europa.eu.int/comm/research
[3] European Commission: Participating in European Research, Brüsszel, 

2002
[4] European Commission: The Sixth Framework Programme 

2002-2006, Brüsszel, 2002
[5] BME OMIKK: Részvétel az európai kutatásban -  Útmutató a 6. 

Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogram 
pályázói részére, Budapest, 2003.

ÖSSZEFOGLALÁS

Búzás Ilona: Az Európai Unió 6. Kutatási, Technológiafejlesz
tési Keretprogramjáról
Az Európai Unió 6. Kutatási, Technológiafejlesztési és De
monstrációs Keretprogramját az Európai Parlament és a Tanács

2002. június 27-én fogadta el. Ez a 2002—2006. évekre szóló fej
lesztési terv azt a célt hivatott szolgálni, hogy mozgósítsa az Eu
rópai Unió, valamint a társult és a csatlakozás előtt álló országok 
K+F kapacitását az Európai Kutatási Térség (European Research 
Area, ERA) létrehozása érdekében, kutatási hátteret biztosítva 
ezzel annak a távlati célnak, hogy a majdani EU 2010-re a világ 
legdinamikusabb és legversenyképesebb tudásalapú gazdaságá
vá váljék.
Magyarország teljes jogú tagként, tehát a tagországokkal azonos 
jogokkal és kötelezettségekkel rendelkező országként vesz részt 
a programban. A közlemény célja az, hogy ráirányítsa a kémiku
sok figyelmét e nagyszabású programra.

[Magy. Kém. Lapja, 58, 357 (2003)]

SUMM ARY

I. Búzás: On the Sixth EU Framework Programme for 
Research and Technological Development
The Sixth EU Framework Programme for Research and Techno
logical Development (FP6) was adopted by the European Parlia
ment and the Council in 27th June 2002. This development plan 
for 2002 to 2006 aims at mobilizing R+D capacities of the EU 
Member states, associated and accessing countries to contribute 
to the creation of the European Research Area thus providing 
research background for the implementation of the important 
long-run target, to become the most dynamic and competitive 
knowledge-based economy in the world by 2010.
Hungary is involved in the programme and has full powers and 
duties. The article is to call attention of chemists to the large-scale 
FP6.

Az MTA Gyógyszerésztudományi Osztályközi Komplex Bizottsága 
hároméves munkaterve (2003-2005)

A Magyar Tudományos Akadémia Gyógyszerésztudományi 
Osztályközi Komplex Bizottsága 2003. május 21-én tartott 
ülésén megvitatta a bizottság három évre kitűzött céljait és 
elfogadta programját.

Célok
1. Megismertetni a gyógyszerészet (gyógyszerészek) új 

tudományos eredményeit
2. Szélesíteni a gyógyszerészet (gyógyszerészek) képvise

letét az MTA testületéiben
3. A Gyógyszerésztudományi Komplex Bizottság munkájá

nak széleskörű megismertetése
4. Segíteni a tudományos kutatások fejlesztését, emelni a 

színvonalat
5. Aktuális problémák megvitatása, véleményezése
6. Az MTA Kémiai és Orvostudományi Osztályaitól kapott 

feladatok elvégzése
Részletes program
1. A gyógyszerészet (gyógyszerészek) új tudományos ered

ményeinek megismertetése. A Bizottság minden év novem
berében félnapos előadóülést szervez, melyen a gyógysze
részet újabb eredményei tematikusán kerülnek ismertetésre. 
Az előadásokat párhuzamosan az Acta Pharm. Hung. folyó
iratban jelentetjük meg, ezzel széles körben ismertetve az ered
ményeket, segítve ezzel a szaknyelv ápolását is.

2. A gyógyszerészet (gyógyszerészek) képviseletének bőví
tése az MTA testületéiben. A Bizottság feladatának tekinti

a gyógyszerészi tudományokban dolgozó kutatók képviseletét 
és segítését abban, hogy minél nagyobb számmal vegyenek 
részt az MTA testületéiben való munkában. Fontos feladatunk 
a propaganda kifejtése a gyógyszerészi tudományokban PhD 
fokozatot szerzettek körében a köztestületi munkában való 
részvételre. A jelentkezés nem jár anyagi következményekkel, 
ugyanakkor a köztestületi tagok szavazhatnak az egyes 
bizottságok tagjairól, véleményt nyilváníthatnak számos 
kérdésről. E helyen is felhívjuk a figyelmet, hogy a jelent
kezési lap letölthető: http://www.mtakszi.iif.hu/nvilat.doc 
címen. Beküldendő: MTA Kutatásszervezési Intézet, 1051 
Budapest Nádor u. 18. Postai cím: 1245 Budapest, Pf. 994.

3. A Gyógyszerésztudományi Komplex Bizottság munkájá
nak széleskörű megismertetése. Megjelenés az MTA hon
lapján, az adatok folyamatos karbantartása, a programok inter
netes elérhetősége folyamatos kell, hogy legyen. Részvétel 
a „Hőgyes délutánok” és az „MTA Gyógyszerkémiai és 
Gyógyszertechnológiai Munkabizottság” előadásainak, mun
kájának szervezésében.

4. Segíteni a tudományos kutatások fejlesztését, emelni a 
színvonalat. A Gyógyszerészkarokon működő PhD képzőhe
lyek munkájának folyamatos támogatása, segítése a Bizottság 
fontos feladata, a kihelyezett ülések is ezt a célt szolgálják. 
A Bizottság rendkívüli ülések keretében lehetőséget teremt 
MTA doktora értekezések előzetes vitájára is.

Fülöp Ferenc elnök -  Klebovich Imre titkár
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A változtatás szükséges, nem csak a Bolognai Nyilatkozat okán

JOBBÁGY ÁKOS* **

Hallgatói létszámok a magyar felsőoktatásban

A fejlett országok felsőoktatásában a hatvanas évek végén 
kezdődött változások több m int két évtized alatt hoztak 
eredményt, m egterem tve a felsőoktatásban érintettek érde
keinek dinamikus, országonként eltérő egyensúlyát.

H azánkban viszonylag rövid idő alatt (döntő részben
1992-2000  között) vált dom inánssá a töm egoktatás az 
elitképzés helyett, és gyorsan lett jelentős a nem állam i fel
sőoktatásban levő hallgatók létszáma. Az 1. ábra  nem  line
áris időskálán m utatja a nappali és az összes hallgató lét
szám ának változását M agyarországon [1].

1. ábra. Hallgatói létszámok (fő) a magyar felsőoktatásban

O rszágos szinten vizsgálandó, m egfelelőek-e az ará
nyok az egyes szakok és szakcsoportok hallgatói létszámai 
között, rábízható-e a piacra, ha a szükségesnél jelentősen 
több vagy kevesebb diplom ást képzőnk egy-egy területen. 
Ez a vizsgálat ennek az elem zésnek nem célja. Vélem é
nyem  szerint felsőoktatásunkban lényeges változtatások 
szükségesek, nem csak a hallgatói létszám okat és létszám- 
arányokat, hanem  a képzési struktúrákat illetően is. Ennek 
során egyik ország gyakorlata sem alkalm azható M agyar- 
országon módosítás nélkül.

Hallgatói létszámok a Műegyetemen"

A M űegyetemen is jelentős volt a hallgatói létszám növe
kedése, az elmúlt tíz évben közel duplájára növekedett a 
nappali tagozatos hallgatók létszáma (2. ábra). Eközben a 
főfog la lkozású  ok tatók létszám a m integy harm adával 
csökkent. Az egy oktatóra ju tó  hallgatói létszám  ennek 
eredm ényeként tíz év alatt három szorosára nőtt (5. ábra)!

* Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest. A közlemény a 
BM EU-konferencián, 2003. január 22-én elhangzott előadás alapján készült

** Teljes nevén: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, illetve jog
elődjei

Az egy oktatóra ju tó  kiadott diplom a is jelentős növeke
désnek indult az elm últ években (4. ábra). A kreditrend
szer alkalm azásának eredm ényeként az első beiratkozástól 
a záróvizsgára bocsáthatóságig hosszabb idő alatt ju tnak  el 
a hallgatók, m int a nem kredites képzésben. A M űegyete
m en a 10 félév helyett ez hozzávetőlegesen 13 félév alatt 
történik. így az egy ok ta tóraju tó  kiadott diplom ák szám á
nak további növekedése várható az elkövetkező 2-3 évben 
(a 2-4 . ábrák  forrása: BM E Oktatási Igazgatóság.)

M indezek eredm ényeként az egy diplom ára ju tó  ráfor
dítás szükségszerűen csökkent és további csökkenés vár
ható. A m érnökképzés költséges elemei háttérbe szorultak, 
növekedett viszont az előadások aránya. A csoportm unka 
és projektm unka arányának a fejlett országokban m egfi
gyelhető térnyerése hazánkban elmaradt.

2. ábra. Nappali tagozatos hallgatók a Műegyetemen 
(1971-2002)

3. ábra. Egy főállású oktatórajutó nappali tagozatos hallgatók 
létszáma a Műegyetemen (1971-2002)

A z oktató/hallgató arány jav ítása a m érnökképzésben 
feltétlenül szükséges. A z elism ert európai műszaki egyete
meken az egy oktatóra ju tó  hallgatók létszáma je len tősen  
kisebb m int a M űegyetemen  (a Delfti M űszaki Egyetem en
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kb. feleakkora!). Az egy oktatóra ju tó  nappali tagozatos 
hallgatók szám ának tíz év alatti m eghárom szorozódása az 
1990 előtt elitképzést folytató M űegyetemen is szükség- 
szerűvé tette a töm egképzéshez illeszkedő módszerek be
vezetését. Ez azonban a különböző képzésekben és szako
kon nem  azonos m ódon tö rtén t meg. Sok esetben egy 
szakon belül a párhuzam os modulok, szakirányok között is 
jelentős, olykor indokolatlan eltérések vannak. A BM E a 
Képzési kódex m egalkotásával [6] az oktatásszervezésért 
felelős vezető szem élyek és testületek feladatává tette a 
képzések m inőségbiztosítását. Az egyes szakbizottságok 
feladata és felelőssége, hogy az általuk felügyelt szakon 
belül az egyes tantárgyak követelm ényrendszere összehan
golt legyen, a hallgatóktól azonos kreditért m egkövetelt 
m unkában ne legyenek je lentős, indokolatlan különbsé
gek, és a rendelkezésre álló oktatói m unkát ésszerűen hasz
nálja ki a képzés.

4. ábra. Egy főállású oktatórajutó kiadott diploma a Műegyete
men (1971-2000)

A tanulmányi munka eloszlása 
a Műegyetem hallgatóinál

A hallgatóktól nem követelünk meg folyam atos tanulást. 
Hazánkban az ECTS-t (European Credit Transfer Scheme) 
alkalm azzuk, am ely szerint 1 kreditet az átlagos hallgató 
30 órányi m unkával tud megszerezni. A m intatanterv sze
rint haladó hallgató egy félévben 30 kreditet szerez meg, 
azaz 900 órányi m unkát végez el. Egy félévben 14 + 6 = 20 
hét áll erre rendelkezésére. Becslésem szerint a szorgalmi 
időszakban egy „norm ál” héten a 24 ... 28 kontaktórán kí
vül legfeljebb 5 órát tölt egy átlagos hallgató tanulással, 
készüléssel. Ha a héten zárthelyit ír, akkor ez 15 órára, ha 
feladatot kell beadnia, akkor 25 órára em elkedik. Egy fél
évben 6 „zárthelyi” és 2 „feladatbeadás” hetet véve alapul 
a 900 órához a vizsgaidőszakban heti 56 ... 66 órányi hall
gatói m unkaráfordítás tartozik.

A szám itás nyilván nem  alkalm azható m inden képzésre 
és hallgatóra. A viszonylag kevesebb energiabefektetés a 
szorgalmi időszakban és a vizsgára való rövid idejű, éjsza
kázásokkal „segített" koncentrált készülés azonban tapasz
talataim  szerint elég általános. Vélem ényem  szerint folya
m atos tanulást ösztönző m ódszereket kell alkalmaznunk. 
Ezzel lehetővé válik a szokatlanul hosszú, 6 hetes -  a fej
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lett országokban jóval rövidebb -  vizsgaidőszak csökken
tése is.

Módszerek a hallgatók aktivizálására

A hallgatók aktivizálására külföldön alkalmazott módszerek 
közül kettőt említek meg, a problémamegoldásra alapozott 
tanulást (Problem Based Learning -  PBL) és a tervezésköz
pontú tanulást (Design-Centred Learning -  DCL).

A  problém am egoldásra alapozott tanulás a hagyom á
nyos oktató i és hallgató i szerep m egváltozását je len ti. 
A m ódszert több m int 25 évvel ezelőtt a kanadai M cM aster 
Egyetem  orvosi kara alkalm azta először. A hallgatóknak 
nem teljesen specifikált, valós problém ákra kell m egoldá
sokat keresni. M int oktatási m ódszertan , ez fejleszti a 
problém am egoldási, az önálló tanulásra és a csoportm un
kára való készséget, a tanultak integrálását. További rész
letek  ta lálhatók  [2 -4 ]-ben . A z 5. ábra  további oktatási 
m ódszereket m utat a szükséges hallgatói aktivitás szerint 
rendezve.

Lecture Problem-focused Case Anchored Authentic
discussion method problem-solving situation

----------------------------------------------------------------------------►

Teacher-led Role Discovery- Problem-based
discussion playing based inquiry learning

5. ábra. Különböző hallgatói aktivitást igénylő oktatási mód
szerek (forrás: IMSA Center for Problem-Based Learning). 

Lecture: előadás, Problem-focused discussion: problémaorien
tált megvitatás, Case method: esettanulmány-módszer, 

Anchored problem-solving: adott probléma megoldása, Authen
tic situation: valóságos helyzet, Teacher-led discussion: az okta
tó vezette megvitatás, Discovery-based inquiry: felfedezés-ala
pú érdeklődés, Problem-based learning: problémaalapú tanulás

A tervezésközpontú tanulás a tervezéshez szükséges 
készségeket is fejleszti. K iváló alkalm azási terü let az 
orvosbiológiai m érnökképzés, ahol a hallgatói csoportok 
m ultidiszciplináris ism ereteket igénylő feladatokat olda
nak meg. A kom m unikáció hangsúlyt kap, a csoporton be
lül is lehet orvos és m érnök, a csoportnak pedig közös 
nyelvet kell találnia a szakértőkkel (szintén orvos és mér
nök is van közöttük) és a felhasználókkal (az eddigieken 
felül nővérek és páciensek). Az E indhoveni és a M aas- 
trichti E gyetem ek által közösen oktatott orvosbiológiai 
m érnök szakon a DCL m ódszert m ár az első évtől kezdve 
alkalm azzák [5]. A BSc tanulm ányok alatt önálló laborató
riumi m unkát végeznek és esettanulm ánnyal foglalkoznak, 
az M Sc során pedig erősödik a kutatási jelleg.

Végkövetkeztetések

-  a jelentősen m egnövekedett hallgató/oktató arány m i
att felsőoktatásunkban részben töm egképzés folyik, a 
szakok képzési célkitűzései ezzel nincsenek teljesen 
összhangban,

-  a töm egképzésben is lehet elitképzés, az önálló m un
kát kívánó tantárgyaknál erre van lehetőség,
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- a  felsőbb években növelni kell az ok ta tó /hallgató  
arányt,

-  a tanterveinkben növelni kell az önálló munka, a cso
portm unka és a kom m unikációs készségek javítását 
célzó tevékenységek arányát,

-  folyam atos tanulásra kell ösztönözni a hallgatókat,
-  az oktatás szervezésével segíteni kell oktatásunk ha

tékonyságát, az oktatói m unkával való takarékos gaz
dálkodást.

IRODALOM

[1] OM Statisztikai Tájékoztató, Felsőoktatás, 2001/2002
[2] httn://www.mcli.dist.maricopa.edii/phl/info.html
[3] httn://www.imsa.edu/team/cnhl/cnbl.html
[4] http://www.udel.edu/pbl/
[5] F. Sauren: Integrated Biomedical Engineering Education 

http://www.bmt.tue.nl/archive/BMEcongress011101 /presentations, 
ndf/sauren.pdf

[6] BME Képzési Kódex, 2002.

ÖSSZEFOGLALÁS

Jobbágy Ákos: A változtatás szükséges, nemcsak a Bolognai 
Nyilatkozat okán
Magyarországon a kilencvenes években a felsőoktatásban jelen
tősen megnövekedett a hallgató/oktató arány és részben tömeg
képzéshez vezetett. Ezért a felsőbb évfolyamokban növelni kell 
az oktató/hallgató arányt, emelni kell az önálló munka, a csoport- 
munka és a kommunikációs készségek javítását célzó tevékeny
ségek arányát, továbbá folyamatos tanulásra kell ösztönözni a 
hallgatókat.

[Magy. Kém. Lapja, 58, 363 (2003)]

SUM M ARY

A. Jobbágy: Changes are Necessary, and Not Only for the 
Reason of Bologna Declaration
In the nineties the ratio of students and teachers in the Hungarian 
universities has remarkably increased which led to the partial 
mass-education. Therefore, in the upper years the students/teach- 
ers ratio should be decreased, activities for the improvement of 
independent work, group work and communication capabilities 
should be strengthened and students should be incited to contin
uous learning.

EGYETEMI HÍREK
Változások és megerősítések 

a Veszprémi Egyetem vezetésében

Mádl Ferenc köztársasági elnök Gál Zoltán 
tanszékvezető egyetemi tanárt 2003. au

gusztus 1-jétől, 2007. június 30-áig meg
bízta a rektori teendők ellátásával. 
Az Egyetemi Tanács egyetértett Ölti Fe
renc informatikai, Kristóf János oktatási és 
akkreditációs, Rédey Ákos stratégiai és

Husvéth Ferenc tudományos és nemzetközi 
rektorhelyettesi kinevezésével, továbbá a 
Gazdaságtudományi Karra Kovács Zoltán 
egyetemi tanár, és a Műszaki Informatikai 
Karra Friedler Ferenc egyetemi tanár 4 év
re történő dékáni kinevezésével.

A hazai egyetemek szakterületi vezetői

Rövidítés Intézmény Kar Vezető Poszt

BME-VEK Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki Kar Pokol György dékán
DE-MFK Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Kar Horváth Róbert főigazgató
DE-TTK Debreceni Egyetem Természettudományi Kar Borbély György dékán
ELTE-TTK Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Láng Ferenc dékán
PTE-TTK Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Gábriel Róbert dékán
SZTE-TTK Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Mezősi Gábor dékán
VE-MK Veszprémi Egyetem Mérnöki Kar Horváth Géza dékán
ZMNE-BKMFK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai 

Műszaki Főiskolai Kar
Berek Lajos 
ezredes

főigazgató

Szabó Zsolt

Sjemte. ..Sjentte. ..Szemle
Ismét a vegyipar a második 

legjobban fizető ágazat

A KSH augusztus 19-én jelentette meg 
2003 első féléves alkalmazotti és kereset 
adatait. E szerint 2003 első fél évében 
Magyarországon a bruttó nominális átlag- 
kereset 14,1%-kal, a reálkereset 13,2% -kai 
haladta meg az egy évvel korábbit. Ezen 
belül a versenyszférát 8,7%-os, a költ

ségvetési intézményeket 24,7%-os kereset- 
növekedés jellemezte.

A nemzetgazdaságban 2003. január
júniusban a teljes munkaidőben foglalkoz
tatottak bruttó nominális átlagkeresete 
130 700 Ft volt, ezen belül a fizikai dolgo
zóké 88 000 Ft, a szellemi foglalkozásúké 
182 800 Ft. A versenyszférában dolgozók 
átlagosan 121 800 Ft-ot, a költségvetési 
szerveknél alkalmazásban állók 151 300 
Ft-t kerestek.

A bruttó átlagkeresetet tekintve a leg
jobban fizető gazdasági ág változatlanul a 
pénzügyi tevékenység (259 100 Ft), amit 
jelentősen leszakadva a vegyipar (174 900 
Ft) és a közigazgatás, védelem, kötelező 
társadalombiztosítás (163 200 Ft) követ. 
A legkevesebbet fizetők között van a tex
tiláru, bőrtermék, lábbeligyártás (70 400 
Ft), a mezőgazdaság (84 500 Ft), a szál
láshely-szolgáltatás és vendéglátás (85 400 
Ft), valamint az építőipar (88 900 Ft). RL
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Módszerek és szempontok tabletták és töltőanyagaik 
(excipiensek) ellenőrzésénél

KALÁSZ HUBA*

A M agyarországon érvényes törvények, jogszabályok és 
rendelkezések nem  m indig tükrözték a nem zetközi norm á
kat. Az Európai K özösségbe való belépésnél ez m egválto
zott, és a hazai szabályokat m ár a belépést m egelőzően 
„harm onizálták” az EU feltételeinek/kívánságainak m eg
felelően. Ebben a folyam atban is egyik élenjáró a magyar- 
országi forgalom ba kerülő gyógyszerekkel kapcsolatos 
szabályozás. A  M agyar G yógyszerkönyv VIII. kiadása [ 1 ] 
egyértelm űen követi az európai normákat.

A gyógyszerek ellenőrzésének főbb szempontjait a tab
letták  v izsgálatán  keresztül m utatom  be. A vizsgálatok 
alapvető szem pontjait a M agyar Gyógyszerkönyv VIII. ki
adása [1], az I ntem ational Conference o f  Harmonization 
(ICH) interneten is hozzáférhető kiadványai (Guideline- 
ok) [2], az Amerikai Élelm iszer és Gyógyszerellenőrző Bi
zo ttság  (FD A ) W eboldalái [3] illetve a folyóiratokban 
m egjelent közlem ények adják.

A  gyógyszerek túlnyom ó részét szájon keresztül (per 
os) adják be, ezért a vizsgálatok szem pontjait a tabletták, 
illetve analízisük leírásán keresztül m utatom  be. Egyéb 
gyógyszerform áknál a fizikai vizsgálatok egyik része ter
m észetesen különböző, de a gyógyszerhatóanyag m ennyi
ségi elem zését lényegileg azonos módon végzik. A tablet
ták egy vagy több hatóanyag egyszeri dózisát tartalmazó, 
szilárd, bevételre szánt gyógyszerkészítm ények, m elyeket 
rendszerint azonos térfogatú szem csem ennyiség préselésé
vel állítanak elő [1].

A z orális tabletták több csoportra oszthatók:
-  bevonat nélküli tabletták,
-  bevont tabletták,
-  diszpergálható tabletták,
-  gyom om edv-ellenálló tabletták,
-  m ódosított hatóanyag-leadású tabletták,
-  oldódó tabletták,
-  pezsgőtabletták,
-  szájban diszpergálható tabletták.
A VIII. M agyar G yógyszerkönyv szerint a tabletták in 

v itro  vizsgálatánál két alapvető m ódszert alkalm aznak. 
M echanikai m ódszerekkel ellenőrzik  a tu la jdonságok  
egyik részét, a tabletták hatóanyagát vagy hatóanyagait 
azonban főleg krom atográfiás (és elektroforetikus) m ód
szerekkel vizsgálják.

A tabletták vizsgálatának gyógyszer-technológiai m ód
szerei a következők:

-  tabletták szétesése,
-  szilárd gyógyszerform ák hatóanyagának kioldódási 

vizsgálata. A tabletták hatóanyag-tartalm ának egysé

* Semmelweis Egyetem Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet. Budapest, 
e-mail: Kalhub@pharma.sote.hu
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gessége: tíz, véletlenszerűen  k ivá laszto tt tab lettát 
vizsgálnak. A tabletta megfelelő, ha m indegyik tab
letta egyedi hatóanyag-tartalm a az átlagos hatóanyag
tartalom  85—115% -a közé esik, vagy 30 tablettából 
egyetlen  tab letta  hatóanyag-tartalm a esik  kívül a 
85 -115% -os határértékeken , de nem  esik  k ívül a 
85-125% -os limiten,

-  tabletták törési szilárdsága,
-  a tabletták konzisztenciájának penetrom etriás vizsgá

lata.
Tabletták előállításánál többféle excipienst (töltőanya

gokat, segédanyagokat) használnak a hatóanyag mellett. 
A z excip iensek  nagyon kom oly szerepet töltenek be a 
gyógyszer formulálásában, m ásrészt fizikailag vagy kém i
ailag kölcsönhatásba léphetnek a tabletta hatóanyagával. 
C sillaggal je lö ltem  a segédanyagokat, m elyeket szinte 
m inden tablettánál felhasználnak:

-  töltőanyagok*,
-  dezintegráló adalékok*,
-  kötőanyagok*,
-  adszorpciós anyagok,
-  nedvességm egtartók,
-  hidrofillé tevő adalékok,
-  feloldódást késleltetők,
-  gördülékenységet növelők (glidánsok)*,
-  kenőanyagok (lubrikánsok)*,
-  antiadhéziós anyagok és antisztatikumok,
-  engedélyezett színezők és ízjavítók,
-  antioxidánsok.
A  leggyakrabban használt töltőanyagok közé tartoznak, 

a laktóz és a kem ényítő, illetve ezek származékai, például 
a lebontott keményítő. Cellulózt és cellulózszárm azékokat 
főleg dezintegráló adalékként alkalm azzák, bár egyes cel- 
lu lóztípusok/szárm azékok  egyidejűleg  kötő- és tö ltő 
anyagként is felhasználhatók. Az adszorpciós anyagok al
kalm azása folyékony halm azállapotú hatóanyagok esetén 
történik. Nedvességm egtartó adalékok m egóvják a tablet
tát a túlzott m értékű kiszáradástól, a kiszáradás következ
tében a tabletták m echanikai szilárdsága a kritikus érték 
alá csökkenne. N edvességm egtartóként glicerin, szorbit-, 
nátrium -lak tá t-, g lükózoldat, esetleg  cukorszirup, pro- 
pilénglikol vagy kem ényítő alkalm azása szokásos. Gyak
ran alkalm aznak antioxidánsokat. Előfordul a C-vitamin 
antioxidánsként való alkalmazása. A m ennyiben akár a C- 
vitam innak, akár egyéb adalékanyagnak lényegi szerepe 
van a gyógyszer (tabletta) hatásában vagy stabilitásában a 
gyógyszer minőségi, illetve stabilitásvizsgálata során m i
nőségi-, m ennyiségi-, bom lási- stb. je llem zőiket is m eg 
kell határozni. K ötőanyagokat alkalm aznak a tablettázan- 
dó anyagok összenyom hatóságának javítására, és a tablet
ták kellő szilárdságának biztosítására. K ötőanyagok esetén
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granulátum ok, kéreggranulátum ok illetve ragasztott gra
nulátum ok keletkeznek. Basit és munkatársai [4] vizsgál
ták az egyik általánosan alkalm azott adalékanyag, a poli- 
(etilénglikol) [5] hatását a ranitidin (terápiásán alkalm azott 
hisztam in H2-receptor antagonista) gasztro-intesztinális 
felszívódására. Poli(etilénglikol) 400 (PEG 400) párhuza
m os adagolása szignifikáns m ódon csökkentette a ranitidin 
vékonybélből való felszívódását. M ind az átlagos felszívó
dási idő, m ind a Cmax (a gyógyszer maximális plazm akon
centrációja) csökkent. A csökkenés onnan adódott, hogy a 
ranitidin (és más H2-receptor antagonisták is) plazm akon
centrációja két m axim um m al rendelkező görbét ad, a PEG 
adagolás a m ásodik m axim um ot megszüntette, és az első 
m axim um  értékét is lecsökkentette [4].

A z ízjavítók közé tartoznak az édesítőszerek. Az édesí
tőszerek azonban a tabletta egyéb tulajdonságait is befolyá
solják, m egváltoztathatják a tabletta fizikai és m echanikai 
tulajdonságait. M ullarney és munkatársai [6] a leggyakrab
ban használt édesítőszerek (szacharóz, aceszulfám , asz- 
partám, szacharin) tulajdonságait és a tabletták adalékanya
gaiként k ifejtett hatását vizsgálták. A  szacharóz és az 
aceszulfám megfelelő a tabletták feloldódásának elősegíté
sében, és a rétegződés elkerülésében. A tabletták törékeny
ségére azonban negatív hatással lehetnek. A szacharin sem 
jav ítja  a tabletták m echanikai stabilitását. Az aszpartám  
m ennyiségétől függően befolyásolja a tabletták mechanikai 
tulajdonságait, ideértve azok törékenységét.

A z excipiensek „közvetlen” szerepe m ellett fontosak a 
hatóanyaggal való kö lcsönhatásaik  és szennyeződéseik 
vizsgálata is. A hatóanyag excipienssel való kölcsönhatá
sát gyógyszertechnológiai gyógyszerinterakciónak neve
zik. Idetartoznak azon folyam atok, melyek a készítés, táro
lás és az alkalm azás során játszódnak le. Az interakciók 
eredm ényeképpen a gyógyszerkészítm ény kiindulási álla
pota m egváltozik, a változás kétféle lehet:

-  szándékos in terakciók  (gyengén oldódó íztelen 
kom plex előállítása jó l oldódó, de kellem etlen ízű só
ból),

-  nem kívánatos interakciók (elfolyósodás, kicsapódás, 
elszíneződés, bomlás).

A gyógyszer és az excipiens(ek) közötti kölcsönhatások 
további felosztása azon alapul, hogy az excipienssel, vagy 
annak szennyeződéseivel lép kölcsönhatásba a hatóanyag.

A gyógyszer hatóanyaga és az excipiens közötti köl
csönhatás m egnyilvánulhat szilárdfázisú reakciókban [7], 
a gyógyszer szilárd form ájának átalakításában, dehidratá- 
ciójában és redoxreakciókban: oxidációban, gyűrűzárás
ban, hidrolízisben és dezam inálódásban. A szilárdfázisú 
reakciókat a víz abszorpció ja je len tő sen  elősegítheti. 
A  gyógyszerekkel kapcsolatos „közvetlen”, illetve formu- 
lázás során tapasztalható szilárd fázisú reakciók áttekinté
sét írták  le Byrn  és m tsai [7]. A szilárdfázisú  reakciók 
egyik példája az A-vitam in bom lása, melynél m ind az oxi
dáció, m ind a polim erizáció lejátszódik. Levegő hatására 
(szobahőm érsékleten néhány év alatt, de 100 °C-on m ár öt 
óra alatt) legalább öt különböző keton képződik az A-vita- 
m inból. A ntioxidánsok hatásosan kivédik az A -vitam in 
oxidációját. Az oxidáció m etionintartalm ú peptidek esetén

is lejátszódik, m etionin-szulfoxid és m etionin-szulfon kép
ződését eredm ényezve. Az oxidációt UV fény gyorsítja, 
am orf peptidek gyorsabban, kristályos peptidek lassabban 
oxidálódnak. Egyes szteroidszárm azékok is oxidálódnak a 
levegő hatására. Szobahőm érsék leten  egy-két év alatt, 
h idrokortizon-21 -íerí-butilacetátból (HTBA) 11-keto szár
m azéka keletkezett, a  h idrokortizon-21-etilészter rezisz- 
tens volt. A  HTBA öt különböző m ódosulatából (három  
kristályos és két egyéb forma) kettő volt fogékony az UV 
fény által katalizált oxidációra, három  nem  m utatott reak
ciókészséget. N em  csak a szteroidok, egyéb vegyületek 
esetében is a kristály szerkezete rezisztenciát adhat a ható
anyagnak. Spirapril (angiotenzin konvertáló enzim, ACE 
gátló) kristályos form ája jelentősen lassabban oxidálódott 
d iketop iperazinná, m in t az am o rf spirapril. P roteinek 
és pep tidek  bom lásának  (dezam inálódás és h idrolízis, 
valam in t a harm adlagos szerkezet m egváltozása) k ikü
szöbölésére megfelelő stabilizátorokat alkalm aznak. Sta- 
b ilizá to rkén t szokásos a szacharóz, trehalóz, glükóz, 
poli(vinilalkohol) és poli(vinil-pirrolidin) [7].

A  hatóanyag és az excipiens közötti kölcsönhatások ér
dekes példái a transz-acetileződés, a M aillard-reakció és a 
sav-bázis reakciók. G yakran já tszód ik  le transzaceti- 
leződés olyan esetekben, am ikor a tab letta  aszpirin t és 
könnyen acetileződő egyéb vegyületet (például fenileffint) 
tartalmaz. A reakció jelentőségére jellem ző, hogy aszpirint 
és fenilefrint tartalm azó tabletta 70 °C-on 34 nap után már 
80% acetilezett fenileffint tartalmazott. A reakciót kem é
nyítő  és m agnézium -sztearát hozzáadása je len tő sen  
(80% -ról 1%-ra) csökkentette. Hasonló transzacetileződés 
játszódik  le hő hatására, ha az aszpirintabletta kodeint vagy 
acetam inofent tartalmaz.

Am inok és redukáló cukrok kölcsönhatása során barna 
pigm ent képződhet. Az am in és a cukor reakciója első lé
pésben glikozil-am int ad, m ely Am adori-átrendeződéssel 
1 -am ino-2-keto cukorrá alakul, m elyből tautom erizálódás- 
sal képződik a színes termék. Ilyen reakció példája a flu- 
oxetin hidroklorid és laktóz reakciója.

Szilárdfázisú sav-bázis reakciók különösen a pezsgőtab
letták készítésénél bírnak alapvető fontossággal, ahol víz 
hatására szén-dioxid képződése történik. A  stabilitás alap
vető feltétele a vízmentes tárolás. További szilárd fázisú, 
sav-bázis reakciók já tszanak  szerepet az ibuprofen és a 
magnézium -oxid kölcsönhatásánál, a jelenséget 55 °C-on 
vizsgálták. Hasonló reakció játszódik  le az ibuprofen és 
egyéb bázikus vegyületek (nátrium-hidrokarbonát, kálium 
karbonát ■ H20 ,  kalcium -oxid, illetve m agnézium -hidro- 
xid) között. A reakciók alapvetően függenek a nedvesség
től, illetve a reakcióba lépő vegyületek kristályformájától.

A  nem kívánatos kölcsönhatások „korai” felderítéséhez 
kom plex vizsgálatra van szükség, m ert a gyógyszer formu- 
lázásánál használt segédanyagok valam ennyiének je len lé
te szükséges lehet a kölcsönhatás létrejöttéhez. M cD avid  
és mtsai [8] nagy érzékenységű differenciál pásztázó kalo- 
rim étert (high-sensitivity differential scanning calorimeter, 
HSDSC) használtak a gyógyszer-excipiens kölcsönhatás 
gyors felderítésére. A z A -val jelzett gyógyszer bom lását 
m utatta a HSDSC m agnézium -sztearát és víz mellett. Ha
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sonló eredm ényt értek  el, am ikor az 5% A -val je lze tt 
gyógyszer bom lási szintjét 95%  m agnézium -sztearát m el
lett (4 hetes tárolás során 40 °C-on, 75% relatív nedvesség- 
tartalom m ellett) vizsgálták, a nagy érzékenységű differen
ciál kalorim etriás v izsgálat m indezeket a je lzéseket 
néhány órán belül eredményezte. Airaksinen  és mtsai [9] 
az excipiensek hatását vizsgálták teofillin  pszeudopoli- 
morfizmusára.

D ifferenciál pásztázó kalorim étert (DSC) használtak 
Roy  és m tsai [10] szulfam erazin polim orfok fizikai keveré
keinek és közvetlen préseléssel előállított tablettáinak je l
lem zésére. K ülönböző nyom ással préselték  a tab le ttá 
kat szulfam erazin és m agnézium -sztearát (SM Z I), illetve 
szulfam erazin és mikrokristályos cellulóz (SM Z II) keve
rékekből, és a tablettákat 40% , 75%, 90% és 100% relatív 
nedvességtartalom  m ellett tárolták 5 héten át. Az SMZ I és 
SMZ II közötti különbséget jó l m utatta a DSC, és a tablet
ták diszszolúciós profilja a szulfom erazin SMZ II által va
ló jobb  leadását mutatta. A gyógyszer-excipiens kölcsön
hatások tényleges vizsgálata azonban az esetek jelentős 
részében a term ék vagy bom lásterm ék HPLC vizsgálatával 
történik.

Az excipienssel a tablettába kerülő szennyeződés olyan 
p roblém át okozhat, m int a hatóanyag szennyeződése. 
Poli(vinil-pirrolidon) (PVP) a gyógyszerek formulázásánál 
széleskörűen használt excipiens, mely sok esetben növeli a 
hatóanyag oldékonyságát, illetve egyes anyagokból depó
készítm ények előállítását teszi lehetővé. H uang  és mtsai 
[11] m utatták ki, hogy a PVP egyik szennyező anyaga, a 
hidrogén-peroxid alapvetően befolyásolja a gyógyszerek 
stabilitását. M éréseik szerint 0 és 244 ppm  között volt a 
H20 2 szintje a különböző forrásokból beszerzett PVP va
lam int po li(e tiléng liko l) és más excipiensek esetében. 
A H20 2 m érését HPLC elválasztás után elektrokém iai de
tektorral végezték.

Bizonyos töltőanyagok a hatóanyag vérszintjének m eg
határozásánál jelentenek zavaró tényezőt, ezáltal m egha
m isítják a bioekvivalencia vizsgálat eredményét. Tong és 
mtsai [12] szisztem atikusan bizonyították, hogy eltérése
ket okoznak poli(etilénglikol)-400, propilénglikol, Tween 
80 és a h id rox ip rop il-óeta-c ik lodex trin  a hatóanyagok 
bioekvivalenciájának LC/M S/M S (folyadékkrom atográfi- 
ával kom binált tandem  töm egspektrom etria) m eghatározá
sa során. A problém át az okozta, hogy a fent em lített 
excipiensek is je len  vannak a vérben, illetve a krom atográ
fiás elválasztás nem  volt megfelelő. A lapos előtisztítás (fő
leg szilárdfázisú extrakcióval), megfelelő kromatográfiás 
elválasztás, és esetenként a töm egspektrom etriás detektá
lásnál a polaritás m egváltoztatása jelenti a speciális esetek
re kidolgozandó megoldást.

A b ioekvivalencia-v izsgála tok

G enerikus készítm ények esetén a törzskönyvezés egyik 
szükséges feltétele (egyebek között), hogy az új generikus 
készítm ény biológiailag is ekvivalens legyen az originális 
készítm énnyel. Ez az ekvivalencia a két készítm ény far- 
m akokinetikájának azonosságát is megkívánja.

mkl

Ekvivalencia m eghatározásához két v izsgálatsorozat 
szükséges:

1. G yógyszerészi ekv ivalencia, m ely az anyagokat 
vizsgálja, m ielőtt azok elő szervezetbejutnának. Két 
gyógyszert akkor neveznek ekvivalensnek, ha azok 
azonos m ennyiségben  tartalm azzák  az azonos 
hatóanyago(ka)t.

2. B ioekvivalens két készítmény, ha azoknak a szerve
zetben való sorsa és hatása (felszívódás, eloszlás, te
rápiás hatás és kiürülés) „lényegében azonos” le
gyen. V izsgálják  a vérsz in te t és a v izele tte l való 
k iürü lést, alapvetően  figyelem be veszik , hogy a 
C max’ *1/2’ AUC és az F értékekeinek azonossága egy 
bizonyos határon belül érvényes legyen. (Cmax =  a 
gyógyszer maxim ális koncentrációja a vérben; t 1/2 = 
a gyógyszernek a vérben m ért elim inációs felezési 
ideje; AUC = a plazm akoncentráció-idő görbe alatti 
területe; F = biológiai hozzáférhetőség).

Európában, az Európai U nión belül a Com m itee fór 
Properitary M edicinái Products (CPM P), az U SA-ban a 
Food and Drug A dm inistration (FDA), globálisan pedig az 
International Conference on H arm onization (ICH) végzi 
az egyeztetéseket. Az első CPM P kiadvány a bioekviva- 
lencia-vizsgálatokkal kapcsolatban 1991-ben je len t meg. 
ICH kiadványok közül a legfontosabbak megtalálhatók az 
interneten [13,14]. Az FDA hasonló kiadványai 1999-ben 
és 2000-ben jelentek meg, ezek jelentős része m egtalálha
tó a legújabb Amerikai Gyógyszerkönyvben (USP, United 
States Pharm acopeia 24) [15].

Alapvető különbségek vannak a bioekvivalenciának az 
európai (CPM P) és az am erikai (FDA) által ajánlott k ivite
lezése között, és ezek a különbségek elvi álláspontbeli el
téréseket tükröznek [16]:

-  a CPM P útm utatása szerint olyan önkénteseket kell 
választani a bioekvivalencia-vizsgálatokhoz, hogy a 
szórás m inim ális legyen. N em  szükséges, hogy a 
vizsgálati csoportokban nők is legyenek, és a gyógy
szer m etabolizm ussal kapcsolatos geno- és fenoti- 
pizálás figyelem bevétele is elfogadott;

-  az FD A  szerin t a csoportoknak  tükrözniük  kell a 
gyógyszert szedő am erikai populáció  összetételét. 
Eszerint nők, idősebb egyének, afro-am erikaiak és az 
adott betegségben szenvedők bevonása is ajánlott.

További különbség adódik az egyszeri vagy a fenntartó 
adagolás kérdésében:

-  az FDA szerint nem  szükséges fenntartó adagolás el
végzése m ég retard készítm ények esetén sem, m ert az 
originális és a generikus készítm ények kinetikája kö
zött a felszívódásban m eglevő különbségek a kon
centráció profilban kisebb eltérést okoznak fenntartó 
adagolás esetén, m int egyszeri adagolásnál;

-  a CPM P útm utatása szerin t egyszerű  felszívódású 
gyógyszereknél az egyszeri és a fenntartó adagolás 
választható, de retardkészítm ényeknél elvégzendő a 
fenntartó adagolás is a bioekvivalencia-vizsgálatok- 
nál. Ez utóbbit követi a hazai gyakorlat is.

Analiziseknél leggyakrabban a nagy hatékonyságú fo- 
lyadékkrom atográfiát (HPLC) alkalm azzák. A  HPLC ké-
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szülék pum parendszerből, injektorból, k rom atográfiás 
oszlopból, detektorból és adatgyűjtő rendszerből, szükség 
esetén oszlopterm osztátból áll. Általánosan használják az 
ultraibolya fényelnyelést mérő-, illetve a fluoreszcenciát 
érzékelő detektorokat, azonban világszerte egyre jobban 
terjednek a töm egspektrom éter vagy az egymás után kap
csolt (tandem ) töm egspektrom éter detektorok. Az előírá
sok azonban nem  a detektálást, hanem  „csak” a detektálás
sal kapcsolatos követelm ényeket részletezik. A legtöbb 
elválasztás m egoszlásos mechanizm uson, pontosabban an
nak fo rd íto tt fázisú  krom atográfiának  (reversed-phase 
chrom atography) nevezett változatán alapul. A krom ato
gráfiás oszlopok töltetet vagy álló fázist tartalmaznak.

A kromatográfiás m űvelet krom atogram ot eredményez 
(1. ábra). A kromatogram  az eluensben mért koncentráció, 
illetve a detek torválasz időbeli változását m utatja. 
Esetenként elúciós térfogat egységenként vagy (például ré- 
tegkrom atográfiánál) a távolság függvényében is lehet áb
rázolni a koncentráció változását. Ideális esetben a kro
m atogram  az alapvonalból induló egy vagy több, Gauss- 
görbe alakú csúcs. A görbékre jellem zőek a retenciós idő  
(tR, az injektálási időpont és a görbe m axim um ának m eg
felelő időpont különbsége), a csúcsszélesség (w), a szim 
m etriafaktor (As, a csúcsm agasság huszadánál mért csúcs
szélesség osztva a csúcs m axim um át az alapvonallal 
összekötő legrövidebb egyenes és a csúcsmagasság husza- 
da (csúcs felszálló ágánál) közötti távolság kétszeresének 
hányadosával). Jellem ző param éter a csúcsfelbontás (Rs). 
A mennyiségi meghatározás pontosságát több tényező ad
ja , m elyek közül a legfontosabbak: a je l-za j viszony (S/N) 
és az ism ételhetőség  (RSD%, RSDmax).

A jel-zaj viszony meghatározása:

2 H
S/N  = ------

h

H  az illető krom atogram csúcsának a magassága, azaz az 
alapvonal és a csúcs közötti legrövidebb távolság; h a hát
térzaj sávszélessége a krom atogram  azon részén, ahol a 
csúcs je lenne meg. Vak injektálásával mérjük, és a kapott 
krom atogram on a m inta után a detektorjel félértékszé- 
lesség hússzorosáig kell követni, am ennyiben erre mód 
van.

A rendszeralkalmasság  szerint
- a  főcsúcs szim m etria faktora 0,8 és 1,5 között lehet, 

m ind a tisztasági vizsgálatok, m ind pedig a tartalmi 
m eghatározások esetében;

-  az illető anyagot reprezentáló csúcs kimutathatósági 
határa (mely az S /N =  3-hoz tartozó anyagmennyiség) 
kisebb legyen, m int a rokon vegyületek esetén előírt 
elhanyagolási (értékelési) határ;

-  az illető anyagot reprezentáló csúcs m ennyiségi m eg
határozásának határa (m ely az S /N  =  10-hoz tartozó 
anyagm ennyiség) kisebb legyen, m int a rokon vegyü
letek esetén előírt elhanyagolási (értékelési) határ;

-  a vizsgálatnál alkalm azott standardok ismételt injek
tálásánál szám ított relatív szórás nem haladhatja meg 
a m egadott maxim ális megengedett relativ szórásér
tékeket. Ez a m egállapítás azonban csak a tabletták

1. ábra. Egy gyógyszer HPLC kromatogramja, a vizsgálat 
a stabilitás ellenőrzése során történt

hatóanyag-tartalm ának m eghatározásánál veendő fi
gyelembe, rokon vegyületek vizsgálatánál nem  jelent 
követelm ényt.

A M agyar Gyógyszerkönyv VIII. kiadása részletezi a 
mennyiségi m eghatározás m ódszereit is. Egyebek között 
leírja a külső standard, illetve a belső standard alkalm azá
sát. Külső standard esetén a vizsgálandó anyag oldatának 
krom atográfiás válaszát v izsgált kom ponenssel azonos 
standard  o ldatoknál nyert k rom atográfiás válaszokkal 
(csúcsokkal) való  összehasonlítással határozzuk  meg. 
Ez m indössze annyit je lent, hogy az azonos anyag külön
böző koncentrációjú oldatainak injektálása segítségével el
készített kalibrációs egyenes alapján állapítjuk m eg a m in
tában lévő anyagtartalm at. A kalibrációs görbe lineáris 
szakasza az a tartomány, ahol a kapott je le t (általában a 
csúcs alatti terület) osztva a beinjektált anyagm ennyiség
gel állandót kapunk.

A fo lyadékkrom atográfia  körü lm ényeinek  
m ó d o s íth a tó sá g a

Több param éter egyidejű m ódosítását kerülni kell. A de
tektálási hullám hossz nem  változtatható meg.

Az álló fázis szem csem érete legfeljebb 50% -kal csök
kenthető, a szem csem éretet növelni nem  szabad. Az osz
lop hossza ±70% -kal változtatható. A z oszlop belső átm é
rője ±25% -kal változtatható . A hőm érsék le t ±10% -kal 
változtatható, de legfeljebb 60 °C-ig.

A m ozgó fázis összetételét tekintve a m inor szerves 
m ódosító ±30% -kal, vagy ±2 százalékponttal, a többi szer
ves m ódosító m axim um  ±10 százalékponttal változtatható. 
A m ozgó fázis vizes kom ponensének pH -ja ±0,2 pH egy
séggel változtatható, de a sem leges pH-jú vizes kompo-
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nens ±1,0 pH  egységgel m ódosítható. A  tom pítóoldat (puf
fer) só koncentrációja m axim um  ±10% -kal, a mozgó fázis 
áramlási sebessége ±50% -kal módosítható.

A m inta injektálási térfogata csökkenthető, am ennyiben 
a csúcsokra vonatkozó ism ételhetőségi feltétel fennáll.

A  je len  közlem ényben szereplő inform ációk a M agyar 
G yógyszerkönyv VIII. kiadásán alapulnak, m ely figye
lembe veszi az ICH ajánlásait. Az ICH-t 1990-ben alapí
tották, hogy összhangba hozza az USA, Japán és Európa 
gyógyszereket engedélyező és ellenőrző szervezeteinek 
szabályozásait, valam int ezen régiók gyógyszergyárainak 
tevékenységét [17].
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ÖSSZEFOGLALÁS

Kalász Huba: Módszerek és szempontok tabletták és töltó'- 
anyagaik (excipiensek) ellenó'rzésénél
A gyógyászatban használt tabletták és tabletta excipiensek (töltő
anyagok, segédanyagok) néhány fontos tulajdonságát tárgyalja a 
cikk, ideértve a tabletták hatóanyagának és az excipienseinek 
vizsgálatánál felmerülő követelményeket. Megadja a közlemény 
az excipiensek főbb típusait és a felhasználás szempontjait, vala
mint a hatóanyagok vizsgálatának alapvető előírásait, főleg kro
matográfiás szempontból. A cikk foglalkozik a gyógyszerek en
gedélyezésével kapcsolatos előírások hazai, európai és globális 
harmonizálásával is.

[Magy. Kém. Lapja, 58, 366 (2003)]

SUMM ARY

Huba Kalasz: Characterization of Tablets and Their Excipiens
A review is given to characterize the tablets and their excipiens. 
Certain points of view are given for the analytical determination 
of the constituents of tablets, including the drug-excipienst inter
actions and the chromatographic analyses.

S je tu le .. .S jevn le.. .S^entle

K iugró vegyipari cégvezető i 
jövedelm ek  2002-ben az  USA-ban

Az USA Értéktőzsde Bizottságának (SEC) 
benyújtott beszámolók szerint 2002-ben a 
63 USA-beli nyilvános vegyipari társaság 
legnagyobb jövedelmű vezetői beosztású 
menedzserei (vezérigazgatók és a négy ve
zérigazgató-helyettesi rangú vezető) 411 
MUSD-ban részesültek. Ez közel másfél- 
szerese az egy évvel korábbinak, és jócs
kán túlszárnyalja a társaságok profitnöve
kedési arányát. A 6,5 MUSD körüli átlag 
mellett a legkisebb jövedelem 195 ezer 
USD, a legnagyobb 24,3 MUSD volt, előb
bit a Calgon Carbon üzletfejlesztési vezér-

igazgató-helyettese, utóbbit az Occidental 
Petroleum elnök-vezérigazgatója kapta. 
A vezérigazgatók fizetése sok helyen dup
lája a második legjobban fizetett vállalati 
emberének. A jövedelemmegugrás oka 
több esetben a részvényopciók lehívása, 
vagyis a vezetőknek adott részvények érté
kesítése volt.

A vezetői jövedelmek az USA-ban 
rendszerint a fizetésből, a bonuszból (rész
vényopciókból) és a rövid-, valamint hosz- 
szú-távú ösztönzőkből tevődnek össze, 
amit mellékes juttatások (áttelepülési tá
mogatás, a társasági repülőgép használata, 
cégautó, klubtagságok, más cégek esetle
ges kedvezőbb állásajánlatainak elutasítá-

sai miatti kárpótlások, adóelismerések a 
pénzügyi ösztönzők után, biztosítások, 
pénzügyi tanácsadás, költségtérítés a ten
gerentúli megbízásokhoz, nyugdíjalap 
hozzájárulás stb.) egészítenek ki. Külön ju
talmazhatják egyes feladatok sikeresnek 
ítélt elvégzését is. A juttatásokról általában 
a társasági igazgatóságok kompenzációs 
bizottságai döntenek, a vezető egyedül a 
részvények lehívási időpontját határozhat
ja meg. A krízisben levő vállalatok gyak
ran juttatnak nagy jövedelmeket a kritikus 
vezetőknek, hogy azok a cégnél maradja
nak.
(Chemical Week, August 13, 2003. p. 15.)

RL
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Vélemények, válaszok, vita

Ahol gőz van, ott gáz is van -  de hol is van a gáz?*

Olvasói észrevétel

Az M KL 7-8 . számában „Optim ális kondenzhálózat” cím 
mel m egjelent, Balkányi György által jegyzett cikkben a 
gőzvezeték légtelenítésével kapcsolatos vélem ényt v ita
tom. Gőzvezetéket nem  a m agaspontokon kell légteleníte
ni, m ivel itt csak gőz távozik, legfeljebb magával ragad né
m i levegőt. A gőz m ólsúlya ugyanis 18, míg a levegőé 29, 
az oxigéné 32, a nitrogéné 28, az ebből számítható fajsú
lyok ugyanígy aránylanak egymáshoz. Tehát egy gőzveze
tékben -  pusztán a fajsúlykülönbségek miatt -  m indig az 
alsó pontokon kell légteleníteni! Ezt egyébként a gőzveze
tékek üzem be helyezésekor, a rendszer időnkénti lefüvatá- 
sával el is szokták végezni, m égpedig az alsó kezelőpontok 
(szabályozó-körök) m egbontásával.

Ritz Ferenc
A szerző válasza

A hivatkozott -  összefoglaló jellegű -  közlem ényem ben 
azt írtam, hogy az ipari fűtőgőzben lévő levegőt és/vagy a 
nem  kondenzálódó gázokat a gőzvezetékek m agaspont
jainál, azok végpontjainál, a vákuum törés utáni gőzveze
ték szakasz, ill. a cseppleválasztó / gőzszárító m agaspont
jainál kell elvezetni.

M ivel a gőzrendszerben lévő levegő és nem kondenzá- 
lódó gázok erősen rontják a hőátadás hatásfokát, ezért azok 
szakszerű eltávolítása fontos üzemeltetői feladat. N ézzük 
tehát, hol is van a levegő a gőzben, azaz honnan is kell azt 
elvezetni?

R itz Ferenc ú r megállapításaival, -  azaz, hogy az ipari 
fűtőgőz m ólsúlya kisebb, m int a levegő és a fentiekben 
em lített gázok mólsúlyai -  teljesen egyetértek. Abban is 
egyetértek, hogy külön-külön a száraz levegő faj súlya na
gyobb a vízgőz faj súlyánál.

Ez a m egállapítás azonban csak abban az esetben igaz, 
ha összehasonlításkor a levegő és a gőz hőm érséklete és 
nyom ása is azonos.

Az első feltétel, azaz, hogy a gőz-levegő keverékben lé
vő alkotók, vagyis a gőz és a levegő hőm érséklete azonos, 
az ipari gyakorlatban teljesül, m ert az áramló keverékben 
a levegő teljesen elkeveredik a gőzzel. A  gőz-levegő keve
rékben lévő alkotók nyom ása azonban je len tősen  eltér 
egymástól.

A z ideális gázok keverékeire jó l ism ert Dalton-törvényt 
a gyakorlatban igen jó  közelítéssel alkalm azhatjuk a gőz
levegő keverékekre is. E törvény szerint egy gázkeverék 
abszolút értékben m ért nyom ása m egegyezik a gázkeverék 
alkotóinak abszolút értékben mért parciális nyom ásainak

* Észrevétel és a szerző válasza {Balkányi György: Optimális kondenzhálózat, 
[Magy. Kém. Lapja, 58, 253 (2003])

összegével. A tisztább érthetőség kedvéért nézzünk egy 
példát. Legyen a gőz-levegő keverék aránya: 90% gőz és 
10% levegő. A keverék nyom ása, am it a helyi nyom ásm é
rő mutat: 5 bar (túlnyomás). A keverék nyom ása, abszolút 
értékben: 6 bar (abs). Dalton törvénye szerint a gőz parci
ális nyom ása a keverékben: 0,9 x 6 bar =  5,4 bar (abs), 
azaz 4,4 bar túlnyom ás, hőm érséklete pedig kb. 153 °C. 
Dalton törvénye szerint a levegő parciális nyom ása a keve
rékben: 0,1 x 6 bar = 0,6 bar (abs), azaz vákuum  tartomány, 
hőm érséklete: kb. 153 °C. A gőztáb lázatbó l a 4 ,4 bar 
túlnyom ású 153 °C-os száraz telíte tt gőz fajsúlya: 2,86 
kg/m 3. A  táblázatból az atm oszférikus nyom ású 153 °C-os 
száraz levegő fajsúlya 0,80 kg/m 3, am ely 0,6 bar abszolút 
nyom áson csak kb. 0,48 kg/m 3.

Látható tehát, hogy az alkotók parciális nyom áskülönb
ségei miatt, a gőz-levegő elegyben lévő levegő fajsúlya 
kisebb a gőzénél, ezért a levegő és a nem  kondenzálódó 
gázok a gőzhálózat, a gőzrendszer, ill. a gőzfűtésű beren
dezések többségében, azok felső holtpontjaiban gyűlnek 
össze.

A kérdés -  azaz, hogy a gőzhálózaton hova tegyük a 
légtelenítő szelepeket -  eldöntéséhez az alábbi alapelveket 
is m indenképpen figyelem be kell venni:

1. a gőzrendszer felfűtésekor, az ún. hidegindításkor a 
gőz, m int egy dugattyú a gőzvezetékben lévő levegőt m a
ga előtt tolja, tehát a légtelenítő szelepeket oda kell tenni, 
ahova a gőz a levegőt nyomja;

a) ha a gőzvezeték függőleges és a gőz fe lü lrő l lefelé 
áramlik, akkor a gőzvezeték m élypontján kell légteleníte
ni. Ekkor a gyakorlatban a légtelenítést olyan kondenz- 
edénnyel oldjuk meg, am ely nagy légtelenítő kapacitással 
rendelkezik. Ilyen pl. a Spirax FT-TV típus, am elybe a 
gyártó egy autom ata és term ikus elven m űködő légtelenítő 
szelepet épített be. Ezzel a m egoldással m ind a folyam atos 
légtelenítést, m ind pedig a kondenzvíz elvezetését egyet
len szerelvénnyel oldjuk meg. A m ennyiben a légtelenítő 
kapacitást tovább kívánjuk növelni, úgy a kondenzedény 
felett kb. 100-150 mm -el célszerű egy m ásik autom ata lég
telenítő szelepet beépíteni a gőzvezeték mélypontjára;

b) amennyiben a gőzvezeték függőleges és a gőz alulról 
fe lfe lé  áramlik, a gőzvezeték m agaspontján kell légtelení
teni, m ert a gőz a vezetékben lévő levegőt ide nyomja. 
Ez esetben a m élypontra olyan kondenzedény kerülhet, 
-  pl. Spirax TD típusú term odinam ikus elven m űködő kon- 
denzleválasztó, -  am elynek légtelenítő kapacitása jóval k i
sebb a term ikus elvhez viszonyítva;

c) a közel vízszintes elrendezésű, de a gőz áram lási irá
nyába enyhe lejtéssel szerelt gőzvezetékeket azok végpont
ja inál kell légteleníteni úgy, hogy a légtelenítő szelep a 
végpont m agaspontjára, a kondenzedény pedig a végpont 
m élypontjára kerüljön. M ivel 1 bar feletti gőznyom ások
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esetén a vízszintesen szerelt gőzvezetéki végpontok kon- 
denz-elvezetésére gyakran, -  viszonylag gyenge légtelení
tő kapacitású -  term odinam ikus elven működő kondenz- 
edényeket ajánlunk, a m agaspontra autom ata légtelenítő 
szelepeket kell beépíteni. Az alábbi rajz erre mutat példát. 
A term odinam ikus kondenzedénnyel szerelt kondenzsor a 
m élyponton, az autom ata légtelenítő  szelep a végponti 
m agasponton van;

2. üzemm eleg állapotban  a gőz m indig hordoz m agában 
levegőt, ill. nem  kondenzálódó gázokat. Általában a ned
ves telített gőzök áramlási sebessége 15-25 m/sec (55-90 
km/h), ezért a bennük lévő és velük azonos sebességgel 
utazó néhány százaléknyi levegő kézi szerelvényekkel 
nem különíthető el a gőztől, azaz külön nem távolítható el. 
A  gőzzel érkező levegőt csak autom ata légtelenítő szele
pekkel vehetjük ki a gőzrendszerből, am elyek döntő több
ségben term ikus elven működnek.

Ismét a Dalton törvényre hivatkozva; minél több leve
gő van a gőzben, annál alacsonyabb a gőz parciális nyom á
sa és telítési hőm érséklete, ezáltal m agának a gőz-levegő 
keveréknek a hőm érséklete is. Ezen a hőm érséklet-csökke
nésen alapul az autom ata légtelenítő szelepek működése. 
A m ennyiben a gőzben lévő levegő m ennyisége olyan m ér
tékű, hogy a gázm entes tiszta gőz nyom ásához tartozó te
lítési hőm érséklethez képest a hőm érséklete 3-4 °C-kal 
alacsonyabb, a légtelenitő szelep term ikus működtető ele
me nyit és a gőz-levegő keveréket a szabadra engedi m ind
addig, am íg a gőz telítési hőm érséklete -  a levegő távozá
sával -  vissza nem  em elkedik. A fentiekből adódóan az 
autom ata légtelenítő szelepek m indig szakaszosan m űköd
nek. A z alábbi két rajz példákat mutat az automata légtele
nítő szelepek beépítésére.

Látható, hogy m ind a sterilizáló, m ind a kettősfalú üst 
esetében a légtelenítő szelepek a gőztér m agaspontjain he
lyezkednek el. A kettősfalú üstnél a légtelenítő szelep a 
gőzbelépéssel szem beni oldalon van, mert a gőz a levegőt 
ebbe a térbe igyekszik benyomni.

Végül engedjék meg, hogy néhány szót szóljak a közle
m ényem ben is em lített cseppleválasztók / gőzszárítók lég- 
telenítéséről. K ét helyen is említettem, hogy a levegőt és a 
nem  kondenzálódó gázokat a cseppleválasztó tetejéről kell 
elvezetni. A m egfelelően m éretezett, ill. választott csepp-

mkl

leválasztókban a nedves telített gőz sebessége viszonylag 
nagy, 15-25 m /sec (55-90 km /h), ezért a k isebb 
D N 15-DN40 méretű terelőlapos, vagy ciklonos csepplevá- 
lasztóknál autom ata légtelenítő szelepeket általában nem 
szoktunk beépíteni. A DN50, vagy ennél nagyobb méretű 
cseppleválasztóknál azonban -  am elyek belső térfogata vi
szonylag nagy és a levegő könnyebben ki tud válni -  auto
m ata term ikus légtelenítő szelepek beépítését javasoljuk 
(pl. Spirax AV típus).

A  légtelenítő szelepeket m inden esetben a csepplevá
lasztók m agaspontjaira kell építeni. M aga a gyártó is m a
gasponti légtelenítő  csonkokkal gyártja és forgalm azza

ezeket a beren
dezéseket.

Elsősorban az 
áram lási v iszo 
nyok, de a parci
ális nyom áskü
lönbségek m iatt 
is, a gőzből k i
váló levegő na
gyobb része a 

cseppleválasztó edény felső részében gyűlik össze. A leve
gő egy kisebb része az alsó ponton, a kondenzvízzel is el 
tud távozni, ha oda m egfelelően m éretezett, folyam atos 
kondenzvíz elvezetést biztosító, autom ata term ikus légte
lenítő szeleppel ellátott kondenzedényt építünk (pl. Spirax 
FT-TV típus), amint ez a fenti rajzon is látható.

A z alábbi rajzok a cseppleválasztók /gőzszárítók  al
kalm azásaira m utatnak példát. É rtelem szerűen az egyik 
nagy vízterű, telített gőzt term elő kazán utáni kazánvíz-, 
ill. cseppleválasztást, a m ásik pedig gőz mennyiségm érő 
előtti gőzszárítást mutat.

A  Ritz ú r által em lített gyakorlat, azaz, hogy a légtelení- 
tést „üzem be helyezésekor a rendszer időnkénti lehívásá
val el is szokták végezni, m égpedig az alsó kezelőpontok 
(szabályozó-körök) m egbontásával” , ism ert, de a m ély
ponti kiépítés elsősorban a fokozott kondenzvíz elvezeté
sét célozza. A rendszer időszakos m egbontását nem  tartom 
szerencsésnek, ehelyett inkább megfelelő nyit -  zár szelep 
beépítését j  avaslom.

Szeretném  ism ételten kihangsúlyozni, hogy e szaka
szos légtelenítés csak hidegindításkor, a gőzrendszerben, 
ill. gőzvezetékekben lévő levegő, gőzzel történő kifüvatá- 
sára alkalm as, a folyam atos és szakszerű légtelenítésre 
azonban nem. M indazonáltal örülök R itz  úr felvetésének, 
mert a tém a újabb gondolatokat generálhat. Ilyenek pl. a 
kondenzedények  m űködési elve, m élyponti kondenz- 
elvezetési és autom ata légtelenítési kapacitásuk összefüg
gése szakaszos és folyam atos üzem vitel mellett.

Balkányi György
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SZEMÉLYI HÍREK
Augusztus 20-a alkalmából Bazsa 
György professzor (DE) a Magyar Köz
társaság Érdemrend középkeresztje, 
Friedler Ferenc professzor (VE) a 
Magyar Köztársaság Érdemrend lovag

keresztje és Rédey Ákos professzor (VE) 
a Magyar Köztársaság Érdemrend tiszti
keresztje kitüntetésben részesültek. Gra
tulálunk.

Hírek az iparból
Egis Rt.

Féléves gondolkodás után a finn licencpart- 
ner, az Orion bejelentette, hogy nem kíván 
tovább foglalkozni a deramciclan szoron
gásgátló új Egis molekula fejlesztésével. 
Ezzel megszűnt a licencszerződés, de ez az 
Egis számára semmilyen bevételkieséssel 
nem jár. Az Egis továbbra is bízik a mole
kulában, de a piacra vitelhez mindenkép
pen partnerre van szüksége.

Magyar Olaj- és Gázipari Rt.

A román üzemanyag-kiskereskedelmi piac 
második legnagyobb szereplője lesz a MÓL. 
A Shell román leányvállalatától megvásá
rolt 23 töltőállomással összesen 73 kútja 
lesz Romániában, és a cég idén további 4 
töltőállomás építését tervezi. A stratégiai 
cél továbbra is a 10 százalékos piaci része
sedés megszerzése a román üzemanyag
kiskereskedelemben.

A Lukoil orosz cég nyerte a MOL-lal 
szemben a Beopetrol szerb olajcég 79,53% 
tulajdoni hányadának értékesítésére kiírt 
tendert. A 179 benzinkutat üzemeltető cég 
Szerbia második legnagyobb kőolajter
mék-forgalmazójaként tavaly 400 ezer ton
na kőolajterméket értékesített. Erős pozíci
ókkal rendelkezik a benzin, a gázolaj, a 
PB-gáz, a fűtőolaj és a kenőanyagok nagy
kereskedelmében is. A Lukoil ajánlata 117 
millió EUR volt, 85 millió további beruhá
zással a következő öt évben, míg a MÓL 
101 milliót ajánlott 89 millió EUR beruhá
zási ígérvénnyel.

Tiszai Vegyi Kombinát Rt.

Mark William Hudson igazgatósági tag 
2003. augusztus 1-jei hatállyal egyéb szak

mai elfoglaltságára hivatkozva lemondott 
tisztségéről.

Nitrogénművek Rt.

Beolvad az egyetlen hazai nitrogénműtrá
gya-gyártó péti Nitrogénművek Vegyipari 
Rt.-be (NV) a Bige László és Bige Zoltán 
tulajdonában levő Bige Holding Invest Kft. 
(BHI). A cégek közötti összhangot garan
tálja, hogy az 528 millió forint jegyzett tő
kéjű, évi 330 ezer tonna nitrogénműtrágya 
gyártására képes (2002-ben közel 200 ezer 
tonnát értékesítő) NV Rt. részvényeinek 
száz százalékát tavaly megvette a kifejezet
ten erre az ügyletre létrehozott BHI Kft. a 
korábbi többségi tulajdonos MÓL Rt.-től és 
a holland Hydro Central Europe B.V-től. 
Az ügyletet 85 százalékban bankhitelből 
finanszírozta a BHI Kft., amelynek saját 
tőkéje mínusz 310 millió forintra esett, mi
közben a hiteltartozás miatti kötelezettsé
gei 4,8 milliárd forintra rúgnak. A beolva
dás után az NV Rt. saját tőkéje 7,2 
milliárdról 2,3 milliárd forintra zsugorodik, 
kötelezettsége pedig 6,5 milliárdról 11,4 
milliárd forintra nő.

BorsodChem Rt.

Értékesítette a BorsodChem Rt. a cseh le
ányvállalatának, a BorsodChem MCHZ 
s.r.o.-nak osztravai formaldehid és formal- 
dehid-karbamid gyantagyártó részét a szin
tén cseh, de német tulajdonban lévő Kro- 
nospan s.r.o.-nak. Az üzem Dukol Ostrava 
s.r.o. néven fut, mivel Dukol volt a gyártott 
gyanta márkaneve. Az értékesítési árat nem 
hozták nyilvánosságra, de az közel lehet a 
könyv szerinti értékhez, mivel Kovács F. 
László, a BC Rt. vezérigazgatója szerint az 
értékesítés nem befolyásolja iényegesen a

BC MCHZ s.r.o. eredményét. A Bor
sodChem az MCHZ anilingyártó kapacitá
sának növelésére kíván koncentrálni, amint 
ezt a májusban bejelentett jelenlegi 
100-110 kt/év kapacitás 150 kt/év értékre 
való növelése is mutatja. A 63,7 millió 
EUR beruházás 2005 végére lesz készen. 
Az anilint a BorsodChem az MDI (metilén- 
difenil-diizocianát) gyártáshoz használja.

A BC MCHZ s.r.o. erre az évre a tavalyi 
52 millió cseh koronás profittal szemben 
128 milliót tervez, 2,95 milliárd koronás 
forgalom mellett (tavaly 2,77 milliárd).

Szeptember elején Kovács F. László 
bejelentette, hogy a következő három 
évben a tervezettnél nagyobb beruházá
sokra készülnek Kazincbarcikán, emellett 
külföldi akvizíciókat is fontolgatnak.

Pannonplast Rt.

A cég csökkentette a 2003-as nyereségter
vét augusztusban. Az év eleji 28,3 milliár
dos forgalom és 1,8 milliárdos nyereséggel 
szemben 27 milliárdos forgalmat és 1 milli
árdos nyereséget várnak. Az első fél év 
veszteséges volt.

Kis menyiségű részvényt adott el a Brit
tan Kft. a tőzsdén, és így tulajdoni hányada 
a cégben 11,05%-ra csökkent augusztusi 
bejelentésük szerint. A szintén a Brittan ér
dekszférájába tartozó Pevdi Kft. a legna
gyobb tulajdonos 11,16%-kal.

Borsodi Nemesacél Acélgyártó Kft.

A 3 millió forint alaptőkével megalakult új 
cég működteti a diósgyőri DAM Steel Rt.-t 
augusztus 1-jétől. A kft. tulajdonosa 
61%-ban a a DAM Steel Rt. felszámolója, a 
Mátraholding Kft., 13-13%-ban pedig a cég 
dolgozóit tömörítő három szakszervezet 
vezetői. A berendezéseket a DAM Steeltől 
bérlik, az 1 500 dolgozót jogfolytonosan át
vették. Havi 25 kt körüli mennyiséget ter
melnek.

K  Gy.

mkl2003. 58. ÉVFOLYAM. 10. SZÁM 373



Syqedüteti étet
A Magyar Kémikusok Egyesülete kitüntetettjei -  helyesbítés 1988.

Ez évi július-augusztusi számunkban hiá- 1968. Nagy Károly
1989.

nyosan közöltük kihintettjeink jegyzékét. 1969 Balassa János
A kihagyottaktól és olvasóinktól elnézést 1970. Dr. Erdey László (posth.) 1990.
kérve, most helyesbítünk. 1971. Dr. Péchy László
Az 1955-ben alapított Wartha Vince Em- 1972. Dr. Hever Dezső
lékérmet kapta kiemelkedő vegyészmér- 1973. Horváth Gyula 1991.
nöki alkotásáért 1971 -ben Dr Simon Pál. 1974. Dr. Zányi Jenő 1992.
Az 1994-ben alapított Náray-Szabó István 1975. Dr. Kindl Ervin
Tudományos Díjat hosszú időn át kifejtett 1976. Dr. Matkovics Béla

1993.
1994.

kiemelkedő tudományos tevékenységéért Dr. Maros László
2001-ben Löw Miklós kapta meg. 1977. Dr. Inczédy János
Az 1955-ben alapított Than Károly Emlék- 1978. Dr. Jakabos Áron

1995.érmet az egyesületi élet fejlesztése terén Dr. Kubler Elvira
hosszú távú, kiemelkedő tevékenységért 1979. Szepesváry Györgyné
kapták: 1980. Dr. Küttel Dezső 1996.

1981. Dr. Várnay György 1997.
1957. Dr. Magyar Károly 1982. Dr. Tury Istvánná
1958. Dr. Erdey-Grúz Tibor Dr. Korányi György 1998.

Dr. Preisich Miklós 
1959. Dr. Szőke József 1983.

Szilágyi Gyula 
Dr. Szepesy László 1999.

1960. Szekeres Gábor 1984. Tokár Géza
1961. Dr. Nikolics Károly
1962. Dr. Bontó László 1985.

Dr. Szabó Dezső 
Dr. Liptay György 2000.

1963. Dr. Mázor László (megosztva) 2001.

1964. Dr. Lőrinc Andor
1965. Dr. Pungor Ernő

Dr. Pálfalvy Aladárné 
Dr. Bodor Endre 2002.

1966. Dr. Vámos Endre 1986. Dr. Hegyaljai Kiss Géza 2003.
1967. Dr. Gerendás Mihály 1987. Dr. Paksy László

Dr. Nagypataki Gyula 
Papp Tibor 
Dr. Fodor István 
(megosztva)
Dr. Maleczky Emilné 
Dr. Dobó János 
Dr. Kovács Lajos 
Péceli Béla 
Dr. Banai Endre 
Dr. Frendl Géza 
Gálosi György 
Dr. Almási Miklós né 
Dr. Görög Sándor 
Dr. Morgós Jenő 
Dobó László 
Dr. Edelényi András 
Dr. Körtvélyessy Gyula 
Dr. Náray-Szabó Gábor 
Dr. Bernáth Gábor 
Dr. Babóczky Ervinné 
Dr. Gimesi Ottó 
Dr. Harsányi László 
Dr. Horkay Ferenc 
Dr. Németh Károly 
Cséfalvay Csaba 
Dr. Kalász Huba 
Dr. Reiter József 
Dr. Hencsei Pál 
Bordás Zoltán

Beszámoló a 8. Magyar Magnézium Szimpóziumról
(Hajdúszoboszló, 2003. május 29-30.)

A Magyar Magnézium Társaság, mint a 
Magyar Kémikusok Egyesületének tagja 
nemzetközi részvétellel rendezte meg a 8. 
Magnézium Szimpóziumot Hajdúszobosz
lón, a Délibáb Hotelban. A Szimpóziumon 
mintegy 50 résztvevő volt, köztük horvát
országi, lengyelországi, romániai és szerbi
ai kutatók.

A szimpóziumon 31 dolgozat szerepelt, 
amelyek összefoglalóit magyar és angol 
nyelven a 64 oldalas ISBN számos kiad
ványban jelentettük meg. Rendezők voltak: 
Kiss A. Sándor tb-elnök és Bondár Mónika 
szervező.

A szimpóziumon részt vevők mindvé
gig élénk érdeklődést mutattak az előadá
sok és poszterek iránt, amit hozzászólásaik 
bizonyítottak. Az első nap estéjén verseny
tánc és énekműsorral összekapcsolt nagy
szerű fogadás volt.

A szimpózium Kiss Zoltán az új elnök 
és Kiss A. Sándor az örökös tiszteletbeli el

nök közösen tartott megnyitó beszédével 
vette kezdetét. A beszámoló szűk terjedel
me nem teszi lehetővé a dolgozatok részle
tes ismertetését, mégis kiemelünk néhá
nyat, olyanokat, amelyekhez a legtöbb 
hozzászólás volt.

Brkic, I. és munkatársai: Magnesium 
status in maize hybrids under conditions of 
low potassium supply. A K és Mg-szint vál
tozása befolyásolja a rezisztenciaszintet.

Kastori, R. és munkatársai: Effects of 
fertilization and crop rotation on magne
sium content in winter wheat. Csemozjom 
talajon 12 féle variációs kísérletben vizs
gálták a termék mennyiségére és minőségé
re gyakorolt hatást.

Kiss A. S. és munkatársai: Ásványvíz 
magnéziumtartalmának felszívódása az 
emberi szervezetben és ennek hatásai. 
Az ásványvíz magnéziumtartalma már 
2 óra múlva kimutatható mind a vérszérum, 
mind a vizelet magnéziumtartalmának

emelkedésében. E vizsgálat során azt is 
kimutatták, hogy a vérszérum azonos 
,jó ” magnéziumszintje esetén találtak ún. 
rejtett magnéziumhiányt, amit a vizelet 
magnéziumszintjének késői emelkedése 
jelzett.

Kiss Z.: A magnézium klinikai hatásos
ságának evidenciái: metaanalízises és ran- 
domizált tanulmányok. Több száz miokar- 
dionális infarktusos beteg esetén a 
magnézium intravénás adásától a H/Na és 
Ca/Na lassítását észlelték, ami a Na/Mg 
antiport növekedésétől van, így gátlódott a 
Ca terhelés és a sejtduzzadás.

Kilyen, M. és munkatársai: A komplex
képződés vizsgálata kalcium, magnézium 
és szalicil-glicin között. Ennek a Ca és Mg 
antagonizmus hatásának értelmezésében 
van jelentősége.

Koper, W. és munkatársai: Magnesium 
intake from duplicate diets of school chil- 
dren and students (2000). Megállapították, 
hogy míg a 10-12 évesek Mg felvétele 
142,8 mg, addig a 19-25 éveseké csak 
125,2 mg volt.
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Kovácsné-Gaál K. és munkatársai: 
A magnéziumadagolás hatása a tojáshéj és 
csirkeembrió egyes szerveinek ásványi 
anyag tartalmára. A táplálék növekvő mag
néziumtartalmával mintegy 20%-kal emel
kedett a kikelt naposcsibék száma.

Stefanovits-Bányai E. és munkatársai: 
Néhány alakor (T. monococcum) változat 
ásványi összetételének vizsgálata. A külön
böző földrajzi térségből származó szemter
mést elemezték. Megállapították, hogy az

egyes alakorváltozatok között jelentős elté
rés van az ásványi összetételben.

Takácsné Hajós M. és munkatársai: 
Mg-lombtrágyázás hatása a sáffányos szek- 
lice (Charthamus tinctorius L.) morfológiai 
és gazdasági értékmérőire. Megállapítot
ták, hogy a többszöri levéltrágyázás kedve
zőbb hatású mind a maghozamra, mind a 
virágszirom festékanyag-tartalmára.

Terhel, és munkatársai: Magnéziumke
zelés a hajtatásos zöldségtermesztésben

lombtrágyázással. Bár a zöldségtermesz
tésben abszolút tápanyaghiány nemigen 
fordul elő, de relatív igen, ami különösen 
Mg esetében kimutatható, és ezt levélper
metezéssel lehet megszüntetni.

A dolgozatok összefoglalóit a Magne
sium Research szerkesztősége közlésre el
fogadta, és az ez évi 4. számban fog megje
lenni.

Kiss A. Sándor

K é m i a i  é s  v e g y i p a r i  t á r g y ú  l a p o k  t a r t a l m á b ó l

Műanyag és Gumi

(40. évfolyam, 7. szám, 2003. július)
Szabó Ferenc: Változnak-e a korábbi 

irányzatok a világ műanyagiparában?
Wappel Kálmán: Műanyag-feldolgozás 

Magyarországon 2002-ben
Fest Plast Kft. -  5 éves tapasztalat a szí

nes mesterkeverék-gyártásban
Macskási Levente: A milánói Plast’03 

műanyagipari szakvásár tapasztalatai 
Buzási Lajosné: Műanyagok alkalma

zási lehetőségei az autóiparban II.
Lehoczki László: Beszámoló a balaton- 

földvári Műanyag Kollokviumról
Palotás László: Gondolatok a magyar 

(magyarországi) gumiipar helyzetéről az 
uniós csatlakozás előtt

Olaj Szappan Kozmetika

(52. évfolyam, 4. szám, 2003. július-au
gusztus)

Lakner Zoltán -  Bánáti Diána -  Szabó 
Erzsébet: Új jelenségek a növényolaj-ipari 
termékek piacán. A géntechnológia és a 
nemzetközi közvélemény

Ragályi Péter -  Forró Edit: Recens bio
massza eredetű olajok összetételének hatá
sa a belőlük készített üzemanyagra

Takácsné Hájos Mária -  Stefanovits- 
Bányai Éva -  Kastori R udolf- Kiss A. Sán
dor: Magnézium lombtrágyázás hatása a 
sáfrányos szeklice (Carthamus tinctorius
L.) maghozamára és olajösszetételére 

Erős István: In vitro modellek a kozme
tikai készítmények biológiailag aktív anya
gai hatásának vizsgálatában

Zöld Eszter -  Esiame Sigrid -  Daood 
Hussein -  Then Mária: Karotinoidok kro
matográfiás vizsgálata Physalis alkekengi 
L. terméséből

Héthelyi B. Éva: A növényi prosz- 
taglandinok változatossága, analitikája és 
farmakológiája

Domokos János -  Kiss Béla: Algák a 
kozmetikában

Vági Erika -  Simándi Béla -  Salgó And
rás: A z  Európai Bizottság Growth c. prog
ramja által támogatott „AGROFOOD 
WASTES REDUCTION NETWORK 
(röv.: WARENET)” termikus hálózat be
mutatása

Fehér László: Ismét szegényebb lett 
egy ősi mesterség

Korróziós Figyelő

(43. évfolyam, 4. szám, 2003.)
Antal Árpád: Tűzi-horganyzás és gaz

daságosság
Helyesbítés
Zanathy Valéria — Horvátth Márton: 

Duplex bevonatok vizsgálata
Szabó Lajos: Frissen tűzi-horganyzott 

acélszerkezetek festése (duplex eljárás)
Szabó László: Tűzi-horganyzott rácsos 

acélszerkezetek helyszíni festésének ta
pasztalatai

Felecan, Gavrila -  Kán Árpád -  Grün- 
wald Ernő -  Várhelyi Csaba -  Pop, Xénia: 
Horganyötvözetek korrózióvédelme I. Hor
ganyötvözetek és tulajdonságaik

Lambertusné Molnár Katalin -  Vértes 
György: Ezüstvisszanyerés öblítővízből

Szabó Sándor: Válasz Lukács Zoltán jr. 
Észrevételek című bírálatára

MÓL Szakmai Tudományos 
Közlemények

(2003. 1. szám)
Almási Miklós -  Rácz László: Újabb 

irányelvtervezet az energiahordozók meg
adóztatásáról

Krámer Márta: 50 éves a Zalai Finomí
tó

Jóvér Béla: A kőolajipari katalizátorok 
új generációi I.

Varga Zoltán -  Háncsok Jenő -  Molnár 
István: Kis heteroatom-tartalmú dízelgázo
lajok előállítása II. Nitrogénmentesítés 

Háncsok Jenő -  Kovács Ferenc: Alter
natív motorhajtóanyagok I.

Háncsok Jenő -  Magyar Szabolcs -  
Holló András: Az izoparaffinok jelentősé
ge a kőolajiparban I. Motorbenzinek -  kis 
szénatomszámú paraffinok izomerizálása 

Magyar Szabolcs -  Háncsok Jenő: 
FCC-benzinek minőségjavítási lehetőségei 

Márton Viktória: Environmental 
Accounting -  links between economy and 
environment

Wilde György: Az üvegházi gázok kibo
csátásának becslési módszertana az olaj- és 
gáziparban

Keresztény István -  Isaák György: Kén
tartalmú szerves vegyületek biodegradá- 
ciója, alkalmazási területek a finomítók 
környezetgazdálkodásában

Rácz László -  Almási László: Politikai 
törekvések a klímaváltozás korlátozására 

Miskolczi Norbert -  Bartha László -  
Deák Gyula -  Jóvér Béla: Polimer hulladé
kok kémiai újrahasznosítása

Nádasy Gergely: Karbantartási stratégi
át dolgozott ki a Finomítás

Kohón József: Technológiai biztonság -  
munkavédelem

Wilde György- Wilde Annamária: A  bi
tumengőzök belégzési expozíciójának 
becslése

Galánfi Csaba: Az imázs és mérése 
Rácz László: Vállalati csődök az USA- 

ban, okok, következmények
Szigel Ferenc: Kockázatelemző vizsgá

lati program kidolgozása és alkalmazása 
Ifj. Rácz László: Az érzelmi intelligen

cia, avagy milyen is az e-korszaki vezető 
Szigel Ferenc: A  pontos megértésért 
Szigel Ferenc: Ismerkedjünk (barátkoz

zunk) meg a bázis nélküli költségvetéssel
S.E.
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Tudásból, tapasztalatból táplálkozó erő
Az EGIS Gyógyszergyár Rt. kutatási és fejlesztési 
tevékenységének bővítéséhez, a nemzetközileg is elismert 
farmakokinetikai kutatólaboratóriumába keres új megméret
tetésre vágyó

KUTATÓ-FEJLESZTŐ 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRSAT.
Feladatok:

• farmakokinetika és gyógyszermetabolizmus
• kutatás területén vizsgálati tervek és jelentések 

készítése a GLP/GCP követelményeinek megfelelően
• bioanalitikai módszerek kidolgozása és validálása
• humán vizsgálatok és állatkísérletek végzése

Követelmények:
• szakirányú egyetemi végzettség 

(gyógyszerész, vegyészmérnök, vegyész, orvos)
• a bioanalitika, a farmakokinetika és metabolizmus 

kutatás és/vagy az analitikai kémia területén eltöltött 
többéves szakmai gyakorlat

• középfokú angolnyelv-tudás
• felhasználói szintű számítógépes ismeretek

A GLP/GCP és az izotóptechnika területén való jártasság 
előnyt jelent.

A sikeres pályázónak versenyképes jövedelmet, szakmai fej
lődési lehetőséget, világszínvonalú műszerekkel és beren
dezésekkel felszerelt modem laboratóriumi munkahelyet 
kínálunk.

Jelentkezni szakmai önéletrajz megküldésével Gábor Anita 
személyügyi referensnél, az alábbi címen lehet:

E G I S  G y ó g y s z e r g y á r  R t . ,  
h u m á n e r ő f o r r á s - m e n e d z s m e n t
1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.
Fax: 265-5828, e-mail:gabor.anita@egis.hu
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A Magyar Kémikusok Lapját támogató vállalatok és intézmények
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A magyar kémikusok lapjának médiaajánlata 2003. évre

A Magyar Kémikusok Lapja (MKL) a Magyar Kémikusok Egyesületének (MKE) 1945-ben alapított, egyetlen 
magyar nyelvű gyakorlati kémiával foglalkozó mérnöki szintű folyóirata, az MKE hivatalos lapja. 

Szerkesztésének legfontosabb célkitűzése a mérnöki szintű ismeretterjesztés és tapasztalatcsere 
a kémiai technológia valamennyi területén, a vegyipari és egyesületi hírek közlése.

Az MKL-bán megjelenő hirdetések és fizetett közlemények 2003-ben havonta a MKE tagjaihoz és az előfizetőkhöz jutnak el. 
Olvasóink között találhatók az ország valamennyi vegyipari gyárának, illetve kémiával és kémiai technológiával foglalkozó 

intézeteinek és intézményeinek döntéshozói és véleményformálói.
A MKL színes és fekete-fehér hirdetéseket egyaránt megjelentet. Kéijük, hogy a hirdetéseket az alábbi minőségi követelmények

szerint küldjék meg szerkesztőségünknek.

A hirdethető felület mérete egész oldalnál 245x170 mm, fekvő oldalnál 120x170 mm, álló fél oldalnál 245x80 mm.

Lapunk tárgyhó 5-ig jelenik meg. Megrendelésüket, ill. hirdetésüket és fizetett közleményük anyagait a tervezett megjelenés előtt 
két héttel kérjük szerkesztőségünk címére megküldeni (Magyar Kémikusok Lapja Szerkesztősége, 1027 Budapest, Fő u. 68.).

Hirdetési alapdíjaink 2003-ben a következők (ezer Ft-ban ÁFA nélkül):

Terjedelem Fekete-fehér Színes belív Borító 11., III. Borító IV.
Egész oldal 88 160 +20% +30%
Féloldal 50 100 +20% +30%
Negyedoldal 32 73 +20% +30%

Többszöri megjelenéskor kedvezményt biztosítunk.
A  fizetett közlemények (PR cikk) megjelentetésének díja megyegyezik a fekete-fehér hirdetés alapdíjával.
Megegyezés szerinti méretű szórólapot és prospektust is elhelyezhetünk a Magyar Kémikusok Lapjában.

A PR cikk kéziratának leadási formája megegyezik az egyéb cikkekével (1. az MKL útmutatóját).
Várjuk jelentkezésüket, kérdéseikkel forduljanak szerkesztőségünkhöz! További felvilágosítással készséggel állunk rendelkezésre. 

(Süli Erika, 1027 Budapest, Fő u. 68., Tel.: 201-6883. e-mail: mkl.mke@mtesz.huL
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A BorsodChem Rt. innovációs és növekedési stratégiája

Bevezetes
v& .o • S>y 

xgx  Ifi^y
Az elmúlt évtized üzleti eseményei stabil növekedési pá
lyára állították és Közép-Kelet-Európa meghatározó vegy
ipari szereplőjévé emelték a BorsodChem Rt.-t. A növeke
dés alapja a műanyag alapanyagok -  PVC, MDI, TDI -  
valamint a műanyag félkész termékek gyártására és értéke
sítésére fókuszáló stratégia, mely jelentős volumenű beru
házások és a BorsodChem vertikumhoz kapcsolódó cégvá
sárlások révén teremti meg a növekedés és a jövőbeni piaci 
aktivitás hátterét.

Beruházások

A beruházások célja a minden gyártóüzemet érintő kapaci
tásbővítés (1. táblázat). Jelenleg a társaság Közép-Kelet- 
Európa legnagyobb PVC-por gyártója, egyetlen MDI és je
lentős TDI gyártója.

A műanyag alapanyaggyártásban a PVC-por, mint az 
egyik legismertebb és legszélesebb körben alkalmazott 
műanyag alapanyag, a commodity (tömegcikk) jellegű ter
mékek közé sorolható. A világ éves PVC-por gyártó kapa
citása mintegy 32 millió tonna, a társaság jelenlegi kapaci
tása 320 kt/év, amit 2006-ig 400 kt/éves szintre kíván 
emelni. A PVC-por jegyzett árának alakulása, általában 
némi késéssel ugyan, de korrelációt mutat a világgazdaság 
konjunkturális mutatóival, illetve a kőolaj derivátum alap
anyag, azaz az etilén árának ingadozásával.

A PVC kapacitás bővítéséhez szervesen kapcsolódik a 
vinil-vertikumon belül a klór- és vinil-klorid-kapacitások 
szükségszerű bővítése.

A társaság növekedési stratégiájának alappillérét két
ségkívül az izocianát alapanyagok gyártása képezi. A ter
mékcsalád gyártása a társaságnál 1991 -ben kezdődött el az 
MDI gyár üzembe helyezésével, majd kiteljesedett a TDI 
üzem indításával 2001 második felében.

Az MDI a kemény-, míg a TDI a lágyhabok alapanya
ga, és mint ilyen, mindkettő alapanyag specialitás. Fel- 
használásuk sokrétű és uinamikusan növekvő, árszintjük 
kevésbé ciklikus, mint a PVC-poré, az értékesítés fedezet
tartalma magasabb és kiegyensúlyozottabb.

* BorsodChem Rt., Kazincbarcika

KOVÁCS F. LÁSZLÓ*

A világszintű gyártókapacitás az MDI esetében kb. 
3 millió t/év, a TDI esetében kb. 1,8 millió t/év, azaz lénye
gesen kevesebb termelő foglalkozik előállításukkal, mint a 
PVC-por esetében. Ebben lényegesen közrejátszik az a 
tény, hogy a piacra történő sikeres belépés rendkívül költ
séges a technológiák korlátozott hozzáférhetősége, illetve 
a magas licenc és know-how díjak miatt. A társaság MDI 
esetében az európai összkapacitás 5%-val, TDI esetében a 
10%-val rendelkezik, amely 60-60 kt/év névleges kapaci
tást jelent.

A BorsodChem Rt. 2006-ig MDI kapacitását 160 kt/év- 
re, TDI kapacitását 80 kt/év-re növeli.

Innováció

Az új MDI üzem formájában megvalósuló poliuretán ka
pacitásbővítés forradalmi lépés a társaság történetében. 
A 80 kt/év kapacitásra tervezett, de 120 kt/év kapacitásig 
bővíthető gyár a régi üzem Mitsui-technológiájától függet
len, saját technológiai bázison valósul meg. A mintegy 
20 Mrd Ft teljes költséggel bíró beruházás ’basic design’- 
ja elkészült, az építési, szerelési munkálatok 2003 októbe
rében indulnak el, az üzembe lépés tervezett időpontja
2005. szeptember. A ’basic d es ig n ’ (alaptervek) elkészíté
sét részben külföldi tervező iroda bevonásával a társaság  
sajá t M érnöki Irodája végezte, a ’detailed design ’ (részle
tes tervek) kidolgozása szintén a B C  M érnöki Iroda fe la d a 
ta. A technológia a legszigorúbb biztonságtechnikai és 
környezetvédelmi követelményeknek is eleget tesz.

A saját MDI technológia kétségkívül a társaság innová
ciós tevékenységének megkoronázását jelenti, de koránt
sem ennyiben merült ki a BC szakembereinek újító tevé
kenysége. A társaság több jelentős vegyipari szabadalmat 
nyújtott be és csak 1998-2001 között öt innovációs díjat 
nyert el. Saját technológiai eljárásai között m eg kell em lí
teni a CPE (klórozott polietilén), peroxid, ciklohexil-amin  
és diciklohexil-amin, valam int anilin gyártási technológi
ákat.

A BorsodChem Rt. csehországi leányvállalata, a BC- 
M C H Z technológia exportőrként lépett fel, amikor 2003 
augusztusában értékesítette anilin technológiájának licen- 
cét és know-how-ját a japán Tosoh Corporation részére.
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Akvizíciók, stratégiai szövetségek

A BorsodChem  Csoport növekedési stratégiájában helyet 
kapnak az akvizíciók és a stratégiai szövetségek létesítése 
is. A  társaság akvizíciós politikájának alapelve, hogy a 
nem ciklikus és a nagy hozzáadott értékű term éket előállí
tó szektorban fektet be.

Az elm últ évek legjelentősebb akvizíciós lépése 2000 
áprilisában történt, am ikor a BorsodChem Rt. m egvásárol
ta a csehországi M oravské Chemické Závody anilingyár 
97,5% -os tulajdonrészét. Az így létrejövő BC-M CHZ sta
bil alapanyagforrást je len t a bővülő M DI-gyártáshoz.

Telephelyének stabil energiaellátását szem előtt tartva a 
társaság a M ÓL Rt.-vel és az ÉM ÁSZ Rt.-vel karöltve egy 
közös finanszírozású és m űködtetésű, kogenerációs erő
m űvet épített. A  kazincbarcikai telephelyen m egépült erő
mű a társaság teljes gőzigényét, valamint villam osenergia
igényének 50% -át képes kielégíteni.

A  BorsodChem  Rt. alapanyag-ellátásában jelentős sze
repet já tsz ik  a B C -K C  Form aiin K ft., am elyet a D ynea 
A ustria  G m bH -val közösen üzem eltet. A  kft. az M D I- 
gyártáshoz szükséges formalint gyártja, szintén a kazinc
barcikai telephelyen.

A  folyam atos bővülés és cégcsoporttá válás lényegesen 
stabilabb és nagyobb növekedési potenciállal bíró társa
sággá tették a BorsodChem  Rt.-t. A társaság egészséges fi
nanciális helyzete, az innovatív légkör, az élőm unkaerő 
hatékonyságának növekedése és a folyam atosan szem előtt 
tartott költséghatékonyság a garancia arra, hogy ezt a po
tenciált továbbra is kihasználja.

1. táblázat
BorsodChem gyártókapacitások, et/év (1996-2006)

Megne
vezés 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2006

terv
Cl, 120 120 120 120 120 120 120 200
MDI 25 32,5 35 45 52 60 60 160
PVC 210 250 260 290 300 330 330 400
VCM 165 175 185 190 220 220 220 350
TDI - - - - - 60 60 80
Anilin - - - - - 110 110 150

ÖSSZEFOGLALÁS

Kovács F. László: A BorsodChem Rt. innovációs és növekedé
si stratégiája
A közlemény betekintést ad a BorsodChem Rt. innovációs és nö
vekedési stratégiájába, amelynek alapelvei a műanyag alap
anyagok gyártásának növelése, ehhez a saját mérnöki tervező
csapat igénybevétele, saját technológiai eljárások kifejlesztése, 
akvizíciók a nem ciklikus és nagy hozzáadott értéket nyújtó szek
torokba és stratégiai szövetségek létrehozása.

[Magy. Kém. Lapja, 58, 377 (2003)]

SUM M ARY

F.L. Kovács: BorsodChem’s Innovation and Expansion Stra
tegy
The article provides an insight into BorsodChem’s innovation 
and expansion strategy, main principles of which are expansion 
of the production of plastic feedstocks, partionally with the sup
port of the company’s engineering staff, development of own 
processes, acquisitions in non-cyclic and high value-added sec
tors and establishment of strategic alliances.

Pályázati felhívások
European Federation for Medicinal Chemistry (EFMC)

NAUTA AWARD ON PHARMACOCHEMISTRY
A gyógyászati kémia általános fejlődéséért és a gyógyászati kémia nemzetközi szervezeti szerkezetének fejlesztésé
ért ítélik oda. A díjat a gyógyászati kémia terén elért kiemelkedő eredményért adják Európában dolgozó tudósnak, 
vagy külföldön dolgozó európai tudósnak. Az eddigi díjazottak: Dr. A.E. B rändström  1992, Dr. M. Petitou  1994, Prof. 
Dr. P. K rogsgaard-Larsen 1996, Prof. Dr. H. Tim m erm an 1998, Prof. Dr. E. De C lercq 2000, és Dr. B. Testa 2002.

UCB AWARD FÓR EXCELLENCE IN MEDICINÁI. CHEMISTRY
A szélesebb értelemben vett gyógyászati kémia terén elért kiemelkedő kutatás elismerésére és méltánylására szol
gál. Az UCB S.A. Pharma szektora által alapított díjat fiatal tudós kaphatja nemzetiségi korlátozás nélkül. A kiírás el
ső díjazottja: Dr. J. Z im m erm ann 2002.

PROUS AWARD IN NEW TECHNOLOGIES IN DRUG DISCOVERY
Az innováció és a kutatás bátorítására szolgál a gyógyszer felfedezésekkel kapcsolatos technológiai fejlesztések te
rén. A Prous Science, S.A. által alapított díjat nemzetiségi korlátozások nélkül ítélik oda új technológia felfedezése, ér
tékelése és használata elismerésére. A díjat első alkalommal 2004-ben nyújtják át az arra érdemes tudósnak.

Valamennyi díj oklevélből és 7 500 EUR elimerésből áll, amelyeket a XVIIIth International Symposium on Medicinái 
Chemistry (XVIIIth ISMC) alkalmából Koppenhágában és Malmőben (2004. augusztus 15-19.) nyújtanak át, ahová a 
díjazottak előadásra szóló meghívót kapnak. A díjakra a zsűri elnökének küldött je len tkezésekke l lehet pályázni: Prof. 
Dr. Ferran Sanz, EFMC Chairman, IMIM, School of Health and Life Sciences, Universität Pompeu Fabra, Passeig Mar
itim de la Barceloneta, 37-49, 08003 Barcelona, Spain, Fax +34 932 240 875, vagy e-mail , legkésőbb 2003. decem
ber 31-ig. A részletes szabályok az EFMC Web oldalán, a cím alatt érhetők el.
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Kémiaoktatás, vegyészképzés II.

A Kémiaoktatás, vegyészképzés I. célszám unk után a szerkesztőség kis időközzel bocsátja a tisztelt O lvasók és ér
deklődök rendelkezésére a fo ly ta tást je len tő  Kémiaoktatás, vegyészképzés II. cím ű és tartalmú célszámot. E zt a f o 
lyamatosságra való törekvésünkön fe lü l a beálló kedvező szerkesztéstechnikai lehetőség (nem tülekedett más téma 
ebben az időpontban megjelentetésre) is indokolta, m eg az I. célszám ból terjedelemhiány m iatt kim aradt kéziratok  
elavulásától való fé le lem  is.

Ennek a célszám nak is a kétszintű fe lső fokú  oktatás előkészítésének, tartalmának, nem zetközi és hazai helyze
tének ismertetését tárgyaló közlemény megjelentetését szántuk a legnagyobb érdeklődésre szám ot tartó „slágerté
m ának”. Ahogy a napi sajtóból is értesülhettünk, az EU -országok oktatási m inisztereinek e témájú értekezletére 
szeptem ber közepén sor került ugyan, de a hazai korm ányzati állásfoglalás, az O lvasókat méltán érdeklő részlet- 
kérdések kidolgozása, jóváhagyása, nyilvánosságra hozatala természetesen később várható. Ezért kérjük Olvasó
ink és az érdeklődők türelmét, fogad ják el az erre vonatkozó ígéretünket, hogy ezeket az információkat, lehetőleg  
m ár kém iai hangvétellel nyilvánosságra hozatalukat követően soron kívül bocsátjuk rendelkezésre. A kényszerű ké
sés annál inkább is indokolt, m ert a B M E  Vegyészmérnöki Kara nem tartozik a reformot első  ütemben bevezető ka
rok közé.

A z em lített f ő  téma kiesését két m ásik időközben fe lve tődö tt téma bemutatásával szeretnénk kárpótolni. A z egyik  
az MTA Kémiai Tudományok Osztálya álláspontja a Nem zeti alaptantervről, illetve annak kém iai fejezetéről, am it 
akkor is leközlünk, ha az nem egyezik a korm ányzat állásfoglalásával. A m ásik Gerecs Á rpád  akadém ikusnak -  k i
nek 100. születésnapjáról a közelmúltban em lékeztünk m eg  — köszönőbeszéde egyetem i díszdoktorrá való avatása  
alkalmából. A közlést Gerecs Árpád szem élyének tiszteletén fe lü l elsősorban annak tartalma indokolja, am i azt bi
zonyítja, hogy Gerecs Á rpád  nemcsak kiváló kémikus, technológus, csodálatos kísérletező, kiváló pedagógus volt, 
hanem az oktatás- és kutatáspolitikusok között is m egállta a helyét.

Sokban kárpótol bennünket és minden bizonnyal kedves O lvasóinkat is M óra László barátunknak, I. célszám unk  
szerkesztőségi véleményében m egfogalmazott felszólításunkra készített közleménye, a tudom ányegyetemi vegyész- 
képzés indulásának objektív történelmi adatokon alapuló bemutatása, ami m ár történelm i forrásm unkának is te
kinthető értékes közlemény. A nnak is örülünk, hogy fe lh ívásunk nem volt pusztába kiáltott szó, fo ly ta tá sá t várjuk.

Terjedelemhiány m iatt nem közölhettük az I. célszám ban kém iatanár kollégáinknak több m int egy éve az egri 
kém iatanári konferencián elhangzott p lenáris vagy poszterelőadásaiból összeállított közlem énycsokrot a kémiai 
órakísérletekről, am i kém iatanáraink helyes célkitűzése m ellett hozzáértésüket is bizonyítja. E zt K ovácsné Csányi 
Csilla szerkesztésében m ost tesszük közzé.

Utoljára, de nem utolsósorban közöljük a Szigor herceg cím ű kém iai töltésű diákopera egy részét és Hajdú Fe
renc kollégánk rövid információját a ,, m ű ” keletkezéséről és mindarról, am it róla tudni lehet. K özlését szerkesztő
ségünkben vita előzte meg, de fe lü lkerekedett az az álláspont, hogy a M agyar K ém ikusok Lapjának m ár régóta kö
vetett stratégiájába belefér az ilyen je lle g ű  közlés is; L apunk szellem isége megengedi, ső t bizonyos mértékben  
szükségesnek tartja, hogy a diákhumornak és a vegyészek hagyom ányos zeneértésének ezt a bájos m egnyilatkozá
sá t hagyom ányőrzésből közöljük. Jó volna, ha a közlés fe lke ltené a fia ta labb  generáció figye lm ét és esetleg vállal
koznának a m ű „felú jítására  ”.

A szerkesztőség

Az MTA Kémiai Tudományok Osztályának véleménye 
a NAT-2003 tervezetéről

A m ikor vélem ényt alkotunk a N em zeti alaptanterv leg
újabb változatáról, a N A T -2003-ró l, a közoktatási tö r
vényt, a tantervek ott előírt hierarchiáját kell alapul venni:

o alapdokum entum  a K orm ány által k iadott N em zeti 
alaptanterv (NAT);

o erre épülnek az oktatási m iniszter által kiadott, jóvá
hagyott kerettantervek:

o az iskolák ezek alapján készítik el helvi tantervűket.
A háromféle tantervnek egym ással és a kétféle -  alap- 

m űveltségi és érettségi -  vizsgakövetelm ényekkel ö ssz
hangban kell lennie. A  fenti hierarchia értelem szerűen a

N A T  —> vizsgakövetelm ények —¥ kerettanterv —» helyi tan
terv  e lkészítési időrendet követeli m eg. Ez azonban
2003-ban felborult: a 2003. április 28-i O M -rendelet rögzí
tette a kerettanterveket, m ajd júniusban vitára bocsátották 
a N A T-2003 tervezetét; vannak érvényes (egyszintű) érett
ségi vizsgakövetelm ények, ugyanakkor nyilvános vitára 
vannak  k itéve a 2005-ben  esedékes kétsz in tű  érettségi 
részletes követelm ényei. A feje tetejére állított „időrend” 
azt mutatja, hogy a m ég csak készülő N A T-2003-nak va
lójában nincs érdem i szabályozó szerepe.

Ö sszehasonlítva a N A T-2003 „E m bere ter m észetben”
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c. műveltségi terület tartalm át és a csak középszintű „Ter
m észettudom ány” (fizika, kém ia, b io lóg ia és földrajz 
együttese) érettségi tárgy követelm ényeit, valam int ugyan
ezen tárgyak közép és em elt szintű vizsgakövetelm ényeit, 
ism ételten  és egyértelm űen az a következtetés adódik, 
hogy a N A T -2003 szinte m indent megenged, de sem m it 
sem szabályoz. Ez gyökeres -  csak sajnos nem  jó  -  fordu
lat a NAT 1995-ös változatával szemben, ami az akkori 
széles körű tiltakozástól kísérve igen részletező követel
ményekkel túlszabályozta  a rendszert. Nem  érdemes tehát 
csak  a  N A T-2003-ról vitát folytatni, ezt csak az alap- és 
érettségi vizsgakövetelm ényekkel együtt lehet és szabad, 
ugyanis a középiskolák gyakorlatában az érettségi követel
m ények eddig is döntően befolyásolták a tanított anyag 
m ennyiségét és mélységét.

A N A T-2003 tervezetének általános szem lélete és ve
zérm otívum ai: a közös értékek, a kiem elt fejlesztési fel
adatok (hon- és népismeret, európai azonosságtudat, kör
nyezeti nevelés, inform ációs és kom m unikációs kultúra, 
testi és lelki egészség, tanulás, pályaorientáció) jó l szolgál
hatják a m agyar közoktatás korszerűsítését, ugyanakkor 
m eghatározó szerepet kell kapnia a tudom ányos alapra 
épülő társadalm i és állam polgári relevanciának, az ism ere
tek és képességek alkalm azhatóságának és életszerűségé
nek. Ez az E m ber  a  term észetben  c. fejezet tartalm ában 
alig érvényesül. A z olvasónak az a benyom ása, hogy a 
N A T-2003 a legendás fasori Rátz tanár úr és kiemelkedő 
képességű diákjai számára, nem pedig az átlagnak készült, 
m árpedig az átlag színvonala határozza m eg egy ország 
színvonalát, a közigazgatástól a m ezőgazdaságon át az ipa
rig és a közlekedésig. A közoktatás nem egy szűk elit izgal
mas kísérleti terepe, hanem a társadalom fe jlődésére évti
zedeken á t kiható, csakis óvatos, á tgondo lt és 
konszenzussa l ö veze tt változásokat elviselő, bonyolu lt 
rendszer. Ú gy tűnik, hogy a NAT-2003 készítői ezt nem  
tudták vagy nem  akarták figyelembe venni. Erre utal a tu
dom ányban egyébként meghatározó jelentőségű, de a m in
dennapi életben csak korlátozott m értékben érvényesíthető 
kritikus szem lélet túlzott és gyakori hangsúlyozása, ami el
bizonytalanítja a tanárt és a diákot egyaránt. A  term észet- 
tudom ányok oktatásánál az anyagm egm aradás elvét, az 
égési folyam at leírását vagy az emberi csontváz felépítését 
nem  kritizálni, hanem  megtanulni kell. Az általánosságok 
helyett inkább m eg kellene jelölni a term észettudom ányos 
ism eretek (adatok és összefüggések) m inim ális körét, m e
lyet m indenkinek el kell sajátítania, aki el kívánja végezni 
a középiskolát.

A  közoktatási törvény előírja, hogy a NAT határozza 
m eg az oktató-nevelő m unka „ismeret-, készség- és képes
ségjellegű követelm ényeit, . . .” . A m i olvasatunkban né
hány fejezet szinte kizárólag készség- és képességfejlesz
tésrő l ír, és alig vagy  szinte egyáltalán  nem  tartalm az 
ism eretkövetelm ényeket. N em  szakm ánk ugyan, de kém i
kusként is értetlenül állunk pl. am ellett, hogy a M agyar 
n ye lv  é s  iro d alo m  műveltségi terület 15 oldalán nem  sze
repel, m ondjuk Katona, Kölcsey, Petőfi, Ady, Shakespeare 
stb. neve, viszont olvasható ilyen készségfejlesztési cél: 
,yAz olvasott, kü lönböző  korú és világ lá tású  m űvekben
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m egjelenített témák, élethelyzetek, motívumok, form am eg
oldások közötti kapcsolódási pon tok felism erése. A z olva
sott m űvek többféle értelmezési kontextusban való elhelye
zésének  képessége (pl. tem atikus-m otivikus, műfaji, 
életműbeli, konvenciótörténeti, stílusirányzati, eszmetörté
neti elhelyezés). Történeti és aktuális olvasatok. "Vagy: 
kulturális különbség, m int világlátás és életforma, a kultu
rális identitás, m int az egyéniség feltétele, és m int konflik
tusforrás m egfigyelése különféle szövegekben. ” (7-8. osz
tály!!!). V égképp m egfoghatatlan  az ism eretanyag az 
É letvitel  é s  gyakorlati ism er etek  c. fejezet egészében.

Az a tény, hogy a NAT tíz m űveltségi területe közül 
gyakorlatilag egyben koncentrálódik a term észettudom á
nyos ism eretek és készségek döntő része, eddig m indig 
hozzájárult ahhoz, hogy ezeknek a tárgyaknak az órakere
te fokozatosan -  m ég a legutóbbi tantervm ódosításnál is -  
csökkent. Ez a veszély továbbra is fennáll, jó llehet egyér
telm ű társadalmi érdek annak belátása, hogy környezetünk 
ism erete, megértése, értelmes felhasználása és megvédése 
csakis term észettudom ányosán művelt, felelős állam pol
gárokkal lehetséges. A term észettudom ányos ism eretek 
megfelelő oktatásával kell biztosítani a m űszaki szakem 
bergárda u tánpótlását, nélkülük ugyanis m egszűnik ha
zánk tőkevonzó képessége, nem lehet működtetni az anya
gi term elő ágazatokat.

A  N A T-2003 tervezetétől eltérően a kétszintű érettségi 
vizsga részletes követelm ényeinek tervezete a legtöbb ter
m észettudom ányos tárgy tekintetében rossz felfogást és 
irányzatot képvisel. Ezekben a korszerűsítésnek, az elen
gedhetetlen szem léletváltásnak kevés nyom a van. M ind a 
középszint, m ind az em elt szint követelm ényei m axim alis
ták, a rendelkezésre álló órakeretben a középiskolai átlag 
szám ára m egtaníthatatlanok és m egtanulhatatlanok. A ko
rábbi tapasztalatok szerint az ilyen követelm ények közép
iskolai szinten irreálisak, bennük továbbra sem jó  az arány 
az elm élet és gyakorlat, a szám ítás és a kísérlet között. 
A középszintje ién  követelm ényei a művelt m agyar ember 
szám ára jelentős részben feleslegesek, az em elt szint köve
telm ényei pedig olykor az egyetem i követelm ényeket is 
m eghaladják. M indezek m iatt ezek a tantárgyak sokkal in
kább taszítóak, m int vonzóak lesznek, illetve maradnak, s 
főleg társadalm i relevanciájuk m inim ális, a kívánatostól 
messze elmarad. A M agyar Tudományos A kadém ia elnöke 
az oktatási m iniszternek is elküldött állásfoglalásában ki
m ondja, hogy a tervezett érettségi vizsgakövetelm ények 
összességükben nem hogy a term észettudom ány társadalmi 
szükségességét, köznapi hasznát, a tantárgyak szeretetét, a 
tudom ány népszerűségét szolgálnák, hanem  egészen bizto
san azzal ellentétes hatást és eredm ényt váltanának ki. Va
lószínűsíthető, hogy a jelenlegi elképzelések szerint a ter
m észettudom ányos m űveltség  je len tő sen  v isszaesik  a 
XXI. században, ami nem  fogadható el. A z Akadém ia el
nöke hangot adott annak az aggodalmának, hogy a jelenle
gi reform  nem  szolgálja a term észettudom ányos műveltség 
fejlesztését.

A NAT je len  állapotában érthetetlen és elfogadhatatlan 
heterogenitást mutat. N éhány példa -  a nagyon sok közül:

•  A  legtöbb, így pl. az E m ber  a term észetben  c. fejeze
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tét a szakm ailag (iskolaszerkezetileg, a m agyar tanár
képzés szerkezete szerint) indokolatlan 4+2+2+4-es 
„túlbontás” uralja. A  M atematika viszont egyáltalán 
nem tartalm az korosztályok szerinti bontást.

•  Érthetetlen is indokolatlan a F ö ld ü nk  é s  kö rnyeze
tünk  m űveltségi terület kiem elése az E m ber  a  term é
sze t b e n  c. fejezetből. A fö ldrajz-földtudom ány ha
gyom ányosan a term észettudom ányok része, m ég a 
társadalom földrajz és belefér ebbe a tág „science”-be. 
A közoktatási gyakorlatban m indössze négy évfolya
mon, kis óraszám ban oktatott földrajz tantárgy (több
ről gyakorlatilag nincs szó) nem nagyobb, sőt kisebb 
ism eretanyagot je len t, m int külön-külön a fizika, a 
kém ia vagy a biológia. A földrajznak a term észettu
dom ányos tárgyak körében, a környezetnek pedig 
szinte m inden tém akörben van helye.

•  A  M ate m atik a  fejezet o lyan  tém aköröket tárgyal,
am elyek sokkal inkább a term észettudom ányokhoz 
tartoznak: múlt, je len , jö v ő  megértése adott p illa 
natban. A múlt, je len , jövő, m int fo lytonosan változó  
foga lm ak megértése. A ciklusonként átélt idő  lineáris 
időfogalom ként való kezelni tudása; (Szegény m a
gyarnyelven írt Nem zeti alaptanterv!) időtartam, idő
pont. A z időtartam mérése; időérzék fejlesztése. Idő
zónák (tér és idő). Periodikus jelenségek. ”

•  Nem zeti és alaptantervi
o „okos kérdések” : „M iféle m édium  az, am elyik  
egyszerre ábrázol és reprodukál? ” (M űvészetek) 
o kisiskolás „igényességek” : „Alkotás, gondolati 
tervek, később vázlatok készítése. A rendeltetésnek, 
a fo rm ának , va lam in t a készítési eljárásnak, az 
anyagnak és a szerkezetnek m eg fe le lő  szokásos  
megoldás kiválasztása, a terv elkészítése. ” É L E T V I

TEL, 1-4. osztály!
O „részletezések” : „ Reformkori m agyar fő ú r i tán
cok. ” (M űvészetek)

o  „k ü lö n leg esség e k”: „... víz hangjából következ
tetés a pohárba töltött víz mennyiségére. ” M atem a
tika:

o „eligazító  konkrétum ok” : „ Egyszerű  p rob lé
m ák önálló megoldása. ” (Inform atika)

•  É l ő  id e g e n  n yelv  m űveltségi terület: „Az alaptanterv  
a közoktatás kétéves szakaszaira (6., 8., 10. és 12. év
fo lya m o k végére) minden d iák szám ára a m inimális 
szintet határozza meg, m elyet a négy alapkészség te
rületén kell teljesíteni. ” (28. o.) Ezzel szem ben a kö
vetkező oldali táblázatban csak a 6., 8. és 12. évfo
lyam szerepel.

A  N A T-2003-ban az tükröződik, hogy egységes felfo
gás, világos koncepció és szakmai koordináció híján ké
szültek az egyes fejezetek, ezért a tíz fejezet m ost rendkí
vül különböző, felfogásában egym ástól elütő, a legtöbb 
szem pontból heterogén. A z egyes m űveltségi területeken 
belül is sok az egyenetlenség, túlzó részletek és sem m it
m ondó általánosságok keverednek bennük. O lyan eklekti
kus az egész anyag, ami nagyon távol áll egy nem zeti alap
tantervtől elvárható m inőségtől, egyfajta em elkedettségtől. 
A  szöveg stílusa, nyelvezete, annak m agyarossága számos 
esetben elképesztő és riasztó, érettségi dolgozatként vitán 
felül megbukna. N em  volt egy olyan szűkebb (és bátor) 
csapat, am elyik egy elengedhetetlen hom ogenizálást vezé
relt vagy végrehajtott volna.

A z MTA közoktatási elnöki bizottságában -  képviselő
ink tájékoztatása szerint -  m ind írásban, m ind szóban ha
sonló kritikus vélem ények fogalm azódtak meg.

Fentiek alapján az MTA VII. osztálya határozottan ja 
vasolja a N A T-2003 jelenlegi változatának visszavonását. 
Öröm m el vennénk, ha egy rem énybeli új változat elveinek 
m egfogalm azásánál a mi vélem ényünket is kikérnék.

Budapest, 2003. szeptem ber 9.
M agyar Tudományos A kadém ia 

Kémiai Tudom ányok Osztálya

Kémiai praktikum és alaptudományok

GERECS ÁRPÁD*

Ez a mai dátum és az a nap, m elyen m egkaptam  Rektor Ú r 
levelét, m elyben az Egyetem Tanácsának rám vonatkozó 
határozatáról engem értesített, életutam legkiem elkedőbb 
m érföldkövei közé tartozik. E lsősorban a megtiszteltetés 
m ondatja ezt velem , am it szám om ra ez a határozat jelent, 
m ásrészt a határozatnak az az eleme, am it legyen szabad 
elism erésnek neveznem  -  m indkettő  az em beri életnek 
am a szakaszában, m elybe jóm agam  is elérkeztem , végte
len nagy és jó tékony segítség önm agam  beszám oltatásá-

* Gerecs Árpád akadémikus (1903-1982) köszönőbeszéde egyetemi díszdoktorrá 
avatása alkalmából, megjelent az Egyetemi Lapok 1981. március 16-i számában. 
Rendelkezésre bocsátotta és sajtó alá rendezte Máthé Árpád.

bán, am ivel az én korom ban az em ber tehetsége és teljesít
ménye, tévedései és sikerei, vágyai és a valóság sokszor 
összekuszálódó em lékképeiben próbál ism ételten rendet és 
valam iféle logikus egységet teremteni.

Jó néhány évtized az, am it vegyészi pályám on haladva 
m agam  m ögött hagytam , h iszen  1927-ben kaptam  ve
gyészm érnöki diplomát. Ha m ég diákéveim et is ideszám í
tom, akkor jogosan m ondhatom , hogy korosztályom  életé
ben benne van m ajdnem  egész évszázadunk m inden 
gyötrelm e, m inden vihara és sötét értelm etlensége, de ben
ne van ragyogó értelm essége és küzdelm e a jóért, az em be
riség jobb  és békés életéért.
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Ilyen keretbe kényszerült bele az én életem  is, és ebből 
a keretből em elek ki néhány gondolatot és em lékképet, 
olyat, ami talán gyakrabban látogatott m eg visszatekintő 
perceimben.

N egyedéves m űegyetem i hallgató korom tól tizenkét 
esztendőn át dolgoztam  a M űegyetem -  m ost Budapesti 
M űszaki Egyetem  -  szerves kémiai tanszékén, túlnyom ó 
részben kutatóm unkát végezve a szénhidrátkém ia terüle
tén. A  tanszék vezetője Zemplén Géza volt, nem zetközileg 
elism ert szénhidrátvegyész. Ennek az iskolának pozitív 
hatásai közé számítom azt, hogy ott rögződött belém  m ara
dandó hatással az a nagyon egyszerű és teljesen magától 
értetődő tétel, hogy a helyesen m egtervezett és végrehaj
tott, valam int pontos megfigyeléssel jó l regisztrált kísérlet 
szinte örök életű, csak a m agyarázat változhat. Ott talál
koztam először a kutatással és azzal a felemelő érzéssel, 
ami különösen a kezdő kutatót ejti hatalmába, am ikor lét
rehozott valamit, ami új. Legyen szabad egy nem je len té
keny, de szám om ra kedves mozzanatot m egidéznem  azok
ból az évekből, ami a rutinnak nevezett növényi eredetű 
anyaggal kapcsolatban történt. V izsgáltuk szerkezetét, a 
szintézisét. Sejtelmünk sem volt arról, hogy gyógyszerként 
lesz használható. Évek múltán derítették ezt ki, am ikor már 
a gyógyszeriparban dolgoztam . V életlenül és nagy örö
m öm re nekem  ju to tt az a feladat, hogy ennek az anyagnak 
üzemi gyártását megszervezzem. így találkoztam  újra régi 
alapkutatásom  anyagával a vegyiparban.

Gyári és ipari kutatóintézeti tizenkét esztendőm után, 
1950-ben életutam  -  számom ra kissé váratlanul -  vissza
vezetett az egyetem i pályára, mégpedig a kémiai technoló
gia területére.

1950-ben hozták létre a kémiai technológiai tanszéket a 
tudom ányegyetem eken. A kkoriban a vegyészm érnökök 
képzése a végzett m érnökök számát tekintve nem  tudott lé
pést tartani a nagyipar fejlődésével és tudom ányegyetem e
ken végzett vegyészekkel kellett a hiányt csökkenteni. így 
került sor arra, hogy a tudom ányegyetem ek vegyészhall
gatói és vegyész tanárjelöltjei számára is, az addiginál ha
tékonyabb oktatást kellett kiépíteni az alapvető vegyipari 
ism eretek ábrázolására.

E lőször a szegedi tudom ányegyetem  alkalm azott kém i
ai tanszékének oktató- és kutatóm unkáját indítottam  el, 
m ajd 1955-től az Eötvös Loránd Tudom ányegyetem  kém i
ai technológiai tanszékén végeztem  a munkát.

A kém iai technológiai oktatásnak a tudom ányegyetem i 
képzésben való elhelyezése és az oktatási program  kialakí
tása vonatkozásában várható volt számom ra az a magától 
értetődő tény, hogy a tudományegyetem term észettudom á
nyi karainak elsődleges fe ladata  az alaptudom ányok m ély
re ható oktatása és művelése, ezek mindenkori állásának és 
fejlődési irányainak m egfelelően. Továbbá a tanárképzés 
és így a kémiai technológiai tárgyak csak kiegészítésként 
jelenhetnek m eg a vegyiparban való tájékozódás és elhe
lyezkedés m egkönnyítése céljából.

Ez a m egfogalm azás híven tükrözi ma is a tudomány- 
egyetem i vegyészképzés célját és világosan m egkülönböz
teti a műszaki egyetem eken folyó vegyészm érnökképzés
től. O tt az alaptudom ányok oktatásának célja az, hogy a
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nagyszám ú és sokirányú műszaki-kém iai tárgyakra irányí
tottan adja meg az azokhoz szükséges alapokat.

M indig is ezt az álláspontot képviseltem, amikor refor
m ok vagy egyéb felm érések során szükségessé vált az ok
tatási célok m egfogalm azása, többek között azért, hogy a 
kétirányú -  a tudom ányegyetem i és a műszaki egyetemi -  
képzés m indegyike egym ástól jó l m egkülönböztethetően 
az őt megillető helyre kerüljön.

A nnak ellenére, hogy m űszaki egyetem eink m a m ár 
kellő számú vegyészm érnököt képeznek ki, a tudomány- 
egyetem eken végzett vegyészek számottevő hányada ma is 
a vegyiparban helyezkedik el és fog elhelyezkedni a jövő
ben is. Ez arra utal, hogy van terük a túlnyom óan alaptudo
mányi képzettségű vegyészeinknek a nagyiparban is, és 
van is jó l m egalapozott igény ilyen vegyészekre. Ennek el
sődleges oka az a változás, ami a műszaki kém ia és a vegy
ipar területén az utóbbi évtizedekben hazánkban végbe
megy. Az elmúlt mintegy harm inc év alatt tiszteletre méltó 
hányadát hozták be a világ élvonalával szemben fennállott 
lemaradásnak. Ennek a fejlődésnek egyik vonása az, hogy 
a vegyipar és a műszaki kémiai tudom ányok kötődése az 
alaptudom ányokhoz nagyságrendekkel nőtt m eg nálunk, 
és kell, hogy nőjön továbbra is. Az alaptudom ányoknak és 
a gyakorlati életnek ez az egym áshoz közelebb ju tása. 
Egyrészt ugyancsak aláhúzza a m élyreható alaptudományi 
oktatásra épült vegyészképzés kulcsponti szerepét az ipar 
vonatkozásában is, m ásrészt szükségessé teszi azt is, hogy 
az ilyen képzésben részesülő vegyészhallgatók és tanárje
löltek is -  a kém iai technológia, valam int a kémiai kiber
netika néven szereplő tárgyak keretében -  m egism erjék 
azokat az utakat és m ódokat, m elyek a kém ia újabb törté
netében a legjellem zőbben vezetnek az alaptudom ányok
ból a vegyiparba.

M indezek világosan tükrözik azt a meggyőződésemet, 
hogy szilárdak és időtállóak azok az elvi alapok, melyekre 
a tudom ányegyetem i vegyészképzés és az ahhoz kapcsoló
dó tanárképzés épült, és hogy ezeket az elvi alapokat sem 
miféle válságveszély nem  fenyegeti. Az idők és követel
m ények változása persze megkívánja, hogy az alapelvek 
érvényben tartásának m etodikáját és az eszközeit időnként 
felülvizsgáljuk és korrigáljuk.

Bizonyos vagyok abban, hogy hasonló vizsgálódások  
egyetem ünk más tudom ányterületein sem vezetnek a fen
tieknek ellentm ondó m egállapításokhoz.

M indez rövid felvillanása néhány olyan gondolatnak, 
ami az átlagosnál többet foglalkoztatott egyetemünkön töl
tött évtizedeim  során.

Szívesen gondolok ezekre az időkre. Szívesen gondo
lok m unkatársaim ra és azokra az évekre, am ikor az alapok 
lerakásától kezdve építettük ki jó  pár éven át m unkatársa
imm al az oktatás tartalmát, rendjét, és dolgoztuk ki az ak
kor újdonságnak számító laboratóriumi gyakorlatok egész 
sorát, és indítottuk el a kutatásokat. Ő szintén sajnálom, 
hogy technológiai tárgyainknak az újabb követelm ények
hez való tartalm i és m etodikai hozzáigazítására az én 
időmből már nem  futotta.

Jó arra em lékeznem , hogy am a törekvésem et, hogy 
m egtaláljam  a kém iai technológiai tanszék helyét karunk
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oktatói felépítésében, és hogy biztosítsam  m űködésének 
előfeltételeit, az egyetem  állami és pártvezetősége és ta
nártársaim  kezdettől fogva támogattak.

Rokonszenvvel em lékezem  volt szegedi és budapesti 
hallgatóim ra, akikben a tanszék dolgozóinak segítőkészsé
ge m indig harm onikus visszhangra talált. Úgy gondolom, 
ez az összhang itt egyetem ünkön egészben ellensúlyozza 
azt, hogy laboratórium aink  egy részének kedvezőtlen  
adottságai m iatt nem  tudtunk m inden vonatkozásban azt 
adni, am ire szükség lett volna.

Végezetül engedtessék meg nekem, hogy m egköszön
jem  az Egyetem  Tanácsának a magas kitüntetést. Szívből 
kívánom  az Eötvös Loránd Tudományegyetemnek, hogy 
U niversitasként m inden kar, m inden tudom ányterületén 
érjen el a jövőben  is nagy hagyom ányaihoz és nevéhez 
méltó eredményeket. Kívánom, hogy m inden irányú okta
tó-nevelő m unkája eredm ényeképp bocsásson útjára sok 
jó l képzett, népünkhöz és hazánkhoz hú olyan szakembert,

aki tudását alkotó m ódon használva já ru l hozzá népünk 
kulturális és anyagi erejének növeléséhez és hazánk m in
denkori boldogulása előfeltételeinek biztosításához.

ÖSSZEFOGLALÁS

G erecs Á rp á d : Kémiai praktikum és alaptudományok
A szerző egyetemi díszdoktori kitüntetése alkalmából elmondott 
beszédében adott útmutatást a vegyész- és vegyészmérnökképzés 
követendő irányára.

[Magy. Kém. Lapja, 58, 381 (2003)] 
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A. Gerecs: Chemical Practice and Basic Sciences
The article recalls the speech of the author on the targets of 
chemist and chemical engineering educations delivered on the 
occassion of conferring honorary university doctor decree on 
him.

A tudományegyetemi okleveles vegyészképzés kialakítása

M ÓRA LÁSZLÓ*

Bevezetés

N agy érdeklődéssel olvastam  az M KL 2003/9. sz. „Kémia- 
oktatás, vegyészképzés I.” című kitűnő célszámban m egje
lent időszerű, érdekes közleményeket. Közülük H ajdú F e
renc to llából „Szubjektív  v isszaem lékezés az okleveles 
vegyészek tudom ányegyetem i képzésének kezdeti éveire 
M agyarországon” cím ű cikkét szeretném  m int tudom ány- 
történész, az egyetem ek kiadványainak és levéltári doku
m entum ainak kutatójaként pontosítani, illetve kiegészíte
ni. H ajdú  em lékezése szerin t az 1945/46-os tanévben  
vegyészhallgatóként részt vett azokon a tárgyalásokon, 
am elyek a tudom ányegyetem i okleveles vegyészképzés 
bevezetéséhez vezettek. E lm ondása szerint: „M egalakult 
egy, a vegyészprofesszorokból (Gróh Gyula, Bi.zágh A la
dár, Erdey-Grüz Tibor, Széki Tibor) és a (Bölcsészhallga
tók Egyesülete. M. L.) Vegyészszakosztály küldöttségéből 
álló vegyes bizottság, és m egbeszéléseink nyomán hetek 
alatt elkészült az okleveles vegyészek képzésének terveze
te. ( .. .)  A  Bölcsészkarnak a m inisztérium ba felterjesztett 
tervezetét igen rövid idő alatt elfogadták.”

Egy nagy jelentőségű kém iai felsőoktatási reform  k i
dolgozásához normális viszonyok között is hosszabb idő 
(egy-két év) szükséges. M indnyájan, akik átéltük Budapest 
ostromát, majd a helyreállítás éveiben is a fővárosban dol
goztunk, tudjuk, milyen állapotok (romos házak, hidak a 
D unában, tüzelő- és élelm iszerhiány, milliópengős infláció 
stb.) uralkodtak az 1945^16-os években. De az 1946. jú n i

*1016 Budapest, Gellérthegy utca 16.

usban m egjelent tudom ányegyetem i vegyészdiplom át be
vezető rendelet sem pár hét vagy hónap, hanem  a kiadását 
m egelőző 5-6 év alatt és szám os intézm ény (budapesti, 
szegedi, kolozsvári egyetem ek, az Országos Felsőoktatási 
Tanács és a Vallás- és Közoktatásügyi M inisztérium , rövi
den VKM ) illetékeseinek -  a háború miatti m egszakítások
kal -  folytatott m unkája alapján jö tt létre.

A tudományegyetemi kémiai tanszékek 1945 előtt

A trianoni békediktátum  következm ényeként hozott 1921. 
évi XXV. te. értelm ében „ideiglenesen” a kolozsvári m. kir. 
Ferenc JózsefTudom ányegyetem  Szegedre került (1921), a 
pozsonyi m. kir. Erzsébet királyné Tudományegyetem pe
dig Pécsett 1923-tól folytatta munkáját. A  budapesti Tudo
m ányegyetem en -  az 1921/22. tanévtől Pázm ány Péter Tu
dom ányegyetem  (röviden PPTE) néven -  és Debrecenben a 
Tisza István Tudományegyetemen is folytatódott az okta
tás. A négy tudom ányegyetem en azonban a kém ia tanszé
kek más-m ás karokhoz tartoztak, így feladatkörük, képzési 
m ódszereik is különbözőek voltak. Debrecenben és Pécsett 
az egyetem egyetlen kém ia tanszéke az orvosi kar intézete
ként működött. A  budapesti PPTE orvostudományi karán, 
m int „élet- és kórvegytani”, m íg Szeged, az orvostudom á
nyi karon „orvos vegytani intézet” elnevezéssel végezte a 
főként biokém ia körébe vágó oktató-kutató munkát. A ve
gyészképzés a PPTE bölcsészettudom ányi karán három ró
mai számmal jelzett (I-III. sz.) tanszéken folyt, Szegeden 
pedig -  a kolozsvári szervezeti hagyom ányokat követve -  
a M atem atikai és Természettudományi K ar keretében két 
kémiai intézet dolgozott [1].

A tudom ányegyetem i kém ia tanszékek oktató-kutató
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m unkájának színvonala a katedrát vezető professzorok 
egyéniségétől és szakm ai érdeklődésétől függött. Pécsett 
p é ld áu l a k ivá ló  Z ech m e iste r  L ászló , m ajd  1940-től 
C holnoky László  nem zetközi elism erést aratott a karoti- 
noidok vizsgálatával és új krom atográfiás eljárások k i
dolgozásával. D ebrecenben B odnár János  a növények 
b iokém iája terén  ért el sikereket. A  szegedi orvosi vegy
tani in tézetet 1930-tól Szent-G yörgyi A lbert vezette és ez 
lett az első m agyar tanszék, am elyen fo ly tato tt ku ta tó 
m unka (C -vitam in, fum ársav-katalízis stb.) eredm énye
ként Szent-G yörgyi m egkapta az 1937. évi fizio lóg iai-or
vosi N obel-díjat.

A szegedi egyetem  M atem atikai és Term észettudom á
nyi Karának két kém ia tanszéke közül az I. sz. Á ltalános és 
szervetlen kém iát Kiss Árpád, a II. sz. Szerves és gyógy
szerészi kém iát Széki Tibor, majd 1935-tól Bruckner Győ
z ő  vezette. Bruckner  a m ikrobiológus Ivanovics György 
professzorral 1937-ben fedezte fel, hogy a lépfene tok
anyagából izolált anyag, a D-glutam insav polipeptidje. Is
meretes, hogy 1940-ben Észak-Erdély visszacsatolásakor, 
a szegedi Ferenc József Tudom ányegyetem  visszaköltö
zött Kolozsvárra, ahol öt kém ia tanszéken folyt az oktatás: 
a szerves kém iát Vargha László; a fizikai kém iát Imre L a
jo s ;  a szervetlen és analitikai kém iát Szabó Zoltán Gábor, 
a kém iai technológiát Ruzitska Béla, továbbá az orvosi 
vegytant Annau E rnő  professzor vezette.

U gyanakkor 1940-ben Szeged sem m aradt egyetem  
nélkül, m ert új egyetem et állítottak fel Horthy M iklós Tu
dom ányegyetem  névvel. A főként Szegeden m aradt pro
fesszorokból álló tanári kar az egyetem  első rektorának 
Szent-G yörgyi A lbertét választotta. A z új egyetem en há
rom  kém ia tanszék alakult: 1. Szervetlen és analitikai ké
m ia, K iss Á rpád; 2. Szerves és gyógyszerészi kém ia, 
Bruckner G yőző  és 3. Orvosi vegytani intézet, Szent-G yör
gyi A lbert professzorokkal az élükön.

A  budapesti K irályi M agyar Tudom ányegyetem en még 
a XX. század elején (1910 körül) alakult ki az a három tan
szék, am ely W inkler Lajos  (I. sz.), L engyel Béla, m ajd 
Bugarszky István  (II. sz.) és Buchböck Gusztáv (III. sz.) 
professzor vezetésével az 1930-as évek közepéig végezte a 
bölcsész-, az orvos- és a gyógyszerészhallgatók kém iai 
képzését. Winkler Lajos nyugalom ba vonulásakor (1934) 
vette át tőle a tanszékét Széki Tibor és Buchböck Gusztáv 
halála (1935) után, 1936-ban került a III. sz. tanszék élére 
Gróh Gyula. Széki és Gróh professzorok azután elkezdik a 
tanszékek átszervezését és hozzáfognak a vegyészek új 
rendszerű képzésének kialakításához.

A  PPTE-en a vegyészképzés m egjavítására irányuló tö
rekvéseket elősegítette, hogy a kémiai tanszékeket átszer
vezték és profiljuknak m egfelelően m egváltoztatták elne
vezésüket és részben elhelyezésüket is. Bugarszky István  
nyugdíjba vonulása (1938) kapcsán a II. sz. kémiai tanszék 
m egszűnt és eddigi épületébe, a Trefort kerti F épület, 
Eszterházi (m a Puskin) utca 11-13. sz. épületbe, a Trefort 
kerti 4/B épületből átköltözött Gróh Gyula (III. sz.) új né
ven Á ltalános Kém ia Tanszéke. A  Széki Tibor vezette I. sz. 
tanszék régi helyén, a Trefort kerti 4/B épületben maradt, 
de új neve Szerves és Gyógyszerészi Kém ia Intézet lett. 
Ú gyszintén ebben az épületben helyezték el az újonnan 
felállított Szervetlen és Analitikai Kémiai Intézetet, am ely
nek élére Szebellédy Lászlót nevezték ki.

mkl

Kezdeményezések a bölcsész-vegyészképzés 
javítására

1945 előtt a tudom ányegyetem i vegyészképzés ún. szabad 
bö lcsészrendszerben folyt, nem  volt előírt tanm enet és 
nem  adott gyakorlati pályára jogosító bizonyítványt sem. 
A  fizika-kém ia szakos középiskolai tanárokat a Tanárkép
ző Intézet látta el a diplomával. Az abszolutórium  (végbi
zonyítvány) m egszerzése után pedig a tudományos pályát 
választók több évig disszertációt készítettek, am elyet dok
tori szigorlaton védtek m eg és így bölcsészettudom ányi 
doktori diplom át szereztek. Átm eneti m egoldásként ún. kis 
diplom át is kaphattak az abszolutórium  mellé, vagyis kü
lön igazolást arról, hogy m ilyen kém iai tanulm ányokat 
folytattak. Ezt a gyári laboratórium okban általában elfo
gadták vegyészi képesítésnek [2].

A  PPTE három kém iaprofesszora a tanszékeik átszer
vezése (1938) után fokozatosan bevezette a tananyagra és 
részben a tanm enet m egváltoztatására vonatkozó elképze
léseit. Ezek lényege: kötött tanrend kialakítása, nagyobb 
szám ú sorrendbeli laborgyakorlat azt követően, hogy az el
végzésükhöz szükséges elméleti tárgyból m ár kollokváltak 
a hallgatók. A vegyészképzésben bekövetkezett érdem i 
változások kezdem ényezője, m ajd m ozgató m otorja Gróh 
Gyula akadém ikus, kém iaprofesszor volt, aki előtte az Á l
latorvosi Főiskolán 20 éven át, m ajd a József Nádor M ű
szaki és G azdaságtudom ányi Egyetem en két éven 
(1934-36) keresztül tanszékvezető egyetemi tanárként az 
oktatás-kutatás és a gyakorlati élet terén bőséges tapaszta
latokat szerzett.

Gróh  a vegyészképzés korszerű  m ódosítására 1939. 
szeptem ber 15-én adta be legelső indítványát, melyet egy 
kari bizottság -  tagjai között Széki Tiborral és Szebellédy 
L ászlóva l -  egyhangúlag elfogadott. E nnek alapján a 
PPTE B ölcsésztudom ányi K ara 1939. novem ber 9-én 
705/1939-40. sz. ügyiratában - a  rektor útján -G r ó h  javas
latát Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi miniszterhez 
felterjesztette. Gróh indítványát azzal is indokolta, hogy a 
tudom ány és a technika fejlődése m ellett a háborús helyzet 
a gyáraktól m ind több vegyész alkalm azását követeli, 
ugyanakkor az ún. egyensúlytörvény (az 1938. évi „A tár
sadalm i és gazdasági élet egyensúlyának hatékonyabb biz
tosításáról” című törvény a zsidóság tevékenységének kor
látozásáról) m iatt is a jövőben több száz vegyész pótlása 
szükséges. A vegyészképzés korszerűsítésére készült 
PPTE indítványban kívánatosnak tartják három  vizsga: az 
elő- (az első év végén), az alap- (harm adik év végén) és zá
róvizsga (negyedik év végén) letételét. M egszabják a vizs
gákon szereplő fő- és melléktantárgyakat. A  három vizsga 
alapján az egyetem  olyan okmányt állít ki, am ely igazolja 
a vegyészképzettséget. Gróh szerint ez a vegyészdiplom a 
a gyógyszerészekéhez hasonlóan képesítést jelent.

A VKM  a bölcsész vegyészképzés m egtárgyalását és 
további intézését 1940-ben az Országos Felsőoktatási Ta
nácsra bizta, m elynek feladata volt az egyetemi reformok 
elkészítése. Külső és belső kényszerítő okok és az örven
detes tények (Észak-Erdély stb. visszacsatolása) egyaránt 
hátráltatták a PPTE indítványának sorsát. Az igazsághoz 
tartozik az is, hogy az egyetemi tanárok jó  része m inden re
formtól féltette az egyetemek autonómiáját. Ezért elhúzód
tak a tárgyalások, újabb és újabb vélem ényeket kértek, be
vonva a kérdésekbe a kolozsvári egyetem  illetékeseit is. 
A  háborúba belépésünk (1941) újabb akadályokat je len 
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tett. Ezt látván, 1942. januárban a PPTE három  vegyész
professzora újabb beadványt készített. Ebben m egism étel
ték azt a vélem ényüket, hogy a tanulm ányi rendben bizo
nyos kötöttségre van szükség, ezért előírták, hogy a kém ia 
szakos hallgatók  m ilyen kollég ium okon stb. kö te lesek  
részt venni. B eadványukat azzal a bejelentéssel zárták, 
hogy a fenti követelm ények a PPTE bölcsészkarán egyide
jű leg  életbe lépnek és m indazokra vonatkoznak, akik az 
1938-39. évben vagy azután végezték első évfolyamukat.

A V KM  sürgetésére az Országos Felsőoktatási Tanács 
végre 1944 tavaszán elfogadta a tudom ányegyetem i ve
gyészképzés m ódosítására vonatkozó javaslatokat, és ki
dolgozta az új képzés tervezetét. Az ism ert történelmi ese
m ények (ném et megszállás, légitámadások, nyilasuralom , 
N yugatra település, a főváros ostrom a stb.) m iatt azonban 
a VKM  csak 1945 nyarán küldte el az okleveles vegyész- 
képzés általa kibővített tervezetét a szegedi és a budapesti 
tudom ányegyetem nek és kérte állásfoglalásukat. A szege
di Tudom ányegyetem  M atem atikai és Term észettudom á
nyi K ar dékánja, Bartucz Lajos az ügy előadójának Bruck
ner G yőző  p ro fesszort b íz ta  m eg, aki m egjegyzéseit 
haladéktalanul m egtette és ennek alapján kérte a kar a 
VKM -től, hogy a reform ot mielőbb rendeljék el. A  szege
diek vélem ényüket ugyanakkor a budapesti PPTE-nek is 
elküldték.

Az újabb fejlem ényekre a PPTE Bölcsészettudom ányi 
Karán is a vegyészképzés reform jának intézésére bizottsá
got létesítettek, m elynek tagjai között volt Gróh Gyula, 
m int az ügy előadója, Schulek Elemér, Széki Tibor, Buzágh  
Aladár  kém ia-, Békésy György és Rybár István  fizikapro
fesszor és a kar több más tanára. Á lláspontjukat Gróh Gyu
la az 1945. július 29-én kelt 1774/1944/45. sz. alatti elő
adói jelentésében foglalta össze [3]. A K ar Tanácsa 1945. 
augusztus 9 - 1 0-én, kétnapos te ljes ü lésén tárgyalta  az 
ügyet. Ezen Gróh ism ertette a szegedi egyetem vegyész- 
képzésre k ia lak íto tt álláspontját, az általuk m egküldött 
jegyzőkönyv alapján, m ajd előadta saját bizottságuk javas
latait. Ebben lényegileg a kötelező tantárgyak és a vizsgák 
nagyjából Gróh professzor régebbi javaslatai szerint szere
peltek. A  kari tanács ezen ülésén felvetették a megfelelő 
vizsgák letétele esetén a magiszteri cím  adományozását. 
Elhangzott olyan vélem ény is, hogy a reform ot a kém ia és 
fizika szakon kellene bevezetni. Végül a kari tanács a ki
küldött bizottság Gróh által összefoglalt je len tését elfo
gadta és a rektor útján a V KM -nek felterjesztette [4].

Az egyetem ek indítványainak tárgyalására a Vallás- és 
K özoktatásügyi M inisztérium  1945. decem ber 8-án a m i
nisztérium ban értekezletet tartott. Ezen ott volt Bruckner  
Győző  és Gróh Gyula is, és a tanácskozás résztvevői a ve
gyészképzés új rendszerének bevezetésével lényegében 
egyetértettek, és az illetékesek még azt is megígérték, hogy 
a rendeletet 1946. év elején kiadják. M iután ez nem  történt 
meg, 1946. m árcius 6-án a szegedi kar -  Bruckner indítvá
nyára -  táviratban sürgette az ígéret megtartását. A  Keresz- 
tury D ezsőnek  cím zett táviratban Bartucz Lajos dékán ezt 
írta: „Január elsejére ígért rendelet kibocsátását m ost már 
haladéktalanul kérjük, m ert további késésért hallgatóság 
előtt felelősséget nem  vállalhatunk.. .” A  távirattal egyide
jű leg  Bruckner külön levelet írt a VKM  egyetemi ügyosz
tály főnökének és a levél m ásolatát Gróh Gyulának is el
küldte. M ajd 1946. március 29-én Bruckner  személyesen 
is eljárt a m inisztérium ban, ahol azt közölték, hogy a ve
gyészképzés és a jog i oktatás reform ját egyszerre tervezik

kiadni. N ehéz m unkának bizonyult, m íg m eggyőzte az 
ügyosztály főnökét, hogy a két reform ot függetlenítsék 
egym ástól [5]. V égül 1946. június 20-án a hivatalos lapban 
m egjelent a VKM  rendelete a tudom ányegyetem i vegyész- 
képzés új szabályozásáról.

Rendelet az okleveles vegyészképzés bevezetésére 
(1946)

A M agyar K özlöny 1946. június 20-i 138. szám ában adták 
közre a vallás- és közoktatásügyi m iniszter 69.300/1946. 
V K M  rendeleté t „A tudom ányegyetem i vegyészképzés 
szabályzata” címmel. Ennek 1. §-a szerint a PPTE bölcsé
szettudom ányi kara, valam int a szegedi tudom ányegyetem  
M atem atikai és Term észettudom ányi K ara (röviden: kar) 
vegyészi oklevelet állít ki azok számára, akik tanulm ánya
ikat e szabályzat rendelkezései értelm ében elvégezték. 
A debreceni és a pécsi tudom ányegyetem en csak egy ké
miai (orvoskari kém ia) tanszék volt, így a feltételek hiá
nyában nem  tudott az okleveles vegyészképzés szabályai
nak megfelelni.

A z 1946. évi rendelet a budapesti és szegedi tudom ány- 
egyetem ek illetékes karán végzettek szám ára 58 paragra
fusban ismerteti a szabályokat, közülük csak a fontosabba
kat em lítjük (részletes értékelésükre a terjedelem  korlátjai 
m iatt nem  vállalkozhatunk). A  tantervre vonatkozó 6-12. 
§ felsorolja tanévenként az előadásokat és gyakorlatokat, 
továbbá előírja a heti óraszám okat is. Ezután a szigorlatok
ra vonatkozó előírások következnek (13—46. §). Ezek sze
rint a sikeres kollokvium ok alapján az első tanév végén az
I. szigorlat következik, tárgyai: 1. K ísérleti kém ia (beleért
ve az I. évf. kém iai gyakorlatainak tárgykörét is); 2. M ate
m atika. A harm adik tanév (VI. félév) sikeres befejezését 
követi a II. szigorlat, tárgyai: 1. A nalitikai és szervetlen ké
mia; 2. Kísérleti kémia; 3. Egy szabadon választható se
gédtudom ány (elm életi fizika, ásvány- és kőzettan, föld
tan , általános b io lóg ia, b iokém ia, általános élettan , 
növénytan, állattan). A  negyedik tanév sikeres befejezése 
után jö tt a III. szigorlat: 1. Fizikai kémia; 2. Kém iai tech
nológia; 3. Szerves kémia.

A III. szigorlat sikeres letétele után az egyetem  a rektor 
és a dékán által aláírt latin szövegű vegyészi oklevelet állít 
ki, m ely a három  szigorlat eredm énye alapján m egállapí
tott végső m inősítést („kitűnő”, , je le s” , , j ó ”, „m egfelelő”) 
is tartalm azza (47. §). Az 56. § értelm ében a szabályzat 
azokra a hallgatókra érvényes, akik az 1946-47. tanév el
ső félévében, vagy azután kezdik vegyészi tanulm ányai
kat. Azoknak, akik vegyészi tanulm ányaikat ennél koráb
ban kezdték , a szabályzat b izonyos könny ítéseket 
engedélyez. A z 57. §. 2. bekezdése szerint például az I. szi
gorlat után legalább 3 hónappal a II. szigorlatra lehet je 
lentkezni. U tóbbi sikeres letétele után legalább újabb há
rom  hónap m úlva a III. szigorlatra jelentkezhettek. „ A li i .  
szigorlat sikeres letétele után a je lö lt részére ki kell állítani 
a szabályszerű vegyészi m agisteri oklevelet” -  olvashatjuk 
a rendeletben. Vagyis a PPTE bizottsága által javasolt m a
giszteri cím et m ár az 1946. évi rendelet is kim ondja. De 
bekerült a rendeletbe a PPTE előadójának, Gróh Gyula  
professzornak számos javaslata az egyetem i vegyészkép
zés jobbítására. N incs túlzás tehát az ELTE új kém iai épü
letében elhelyezett m árvány em léktáblán az arcképe alá 
vésett díszes jelzőben, m iszerint „G róh G yula volt a ve
gyészképzés m egalapítója” [6].
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Az okleveles vegyész diplom ának 1946-ban történt be
vezetése után egy ideig hasonló szakképzésre nem  került 
sor. Csak am ikor az 1949-50. évi nagyarányú oktatási 
szervezeti reform ok során a VKM 1949. m ájus 16-ával a 
PPTE Bölcsésztudom ányi Karától különválasztotta és fel
állította az önálló Természettudományi Kart (1950. szep
tem ber 15-től az egyetem Pázmány Péter helyett Eötvös 
Loránd  nevét viselte). Az 1950-es évek elején indul meg 
az ELTE többi term észettudom ányi szakán is az okleveles 
m atem atikus-, fizikus-, geológus-, geofizikus és biológus
képzés a nem  tanár szakosok részére nyolc félévnyi időtar
tam m al. A vegyészképzés ideje először 9 félév (1951), 
m ajd 1958-től 10 félévre változott reform folyam atok és 
szakosodás stb. eredményeként. De ez m ár a következő 
időszak történetéhez tartozik.
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ÖSSZEFOGLALÁS

Móra László: A tudományegyetemi okleveles vegyészképzés 
kialakítása
Hazánkban 1945 előtt a tudományegyetemeken a vegyészképzés 
az ún. „szabad bölcsészrendszer” keretében folyt; nem volt előírt 
tanterv és kötelező vizsgarend, továbbá nem adott gyakorlati pá
lyára jogosító oklevelet. A középiskolai kémiatanárokat a Tanár
képző Intézet látta el tanári diplomával. Az 1930-as évek végén a 
budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem kémiaprofesszorai 
-  Gróh Gyula professzor vezetésével -  több javaslatot is benyúj
tottak kötött tanrend, kötelező vizsgák és laboratóriumi gyakorla
tok tárgyában, egyben elkezdték bevezetésüket tantárgyaikban 
(1939, 1942). Indítványaik megvalósulását a második világhábo
rú megakasztotta, és csak a háborút követően, egy év múlva, 
1946. júniusában jelent meg a Vallás- és Közoktatásügyi Minisz
térium rendelete a tudományegyetemi vegyészképzés új szabá
lyozására. A szerző ismerteti a rendelet legfontosabb szabályait, 
melyek elvégzése után a hallgatók vegyészi oklevelet kaptak.

[Magy. Kém. Lapja, 58, 383 (2003)] 

SUMM ARY

L. Móra: Establishment of the Certified Chemist Education in 
Budapest Eötvös Loránd University
The author provides the documentary background of the five to 
six years process initiated by professor Gyula Gróh, and recites 
the most important points of the new ministry decree issued in 
June 1946.

S jee ttle .. .S jev ttte .. .S jevn le

Problémák a német 
iskolarendszerben (is)

A CNN augusztus 6-i keltű értékelése sze
rint [CNN.com/EDUCATION] a német ok
tatási rendszer, amely a gazdasággal együtt 
valaha Európa büszkesége volt, most prob
lémákkal küszködik. Nem csupán a szülők, 
hanem a diákok is panaszkodnak.

A második világháború után kiváló ha
jóépítő és fémmegmunkáló szakmunkáso
kat képeztek, de a szakmai képzés nem tar
tott lépést a szolgáltatás-orientált, vagy 
műszaki szakmák modem és rugalmasabb 
igényeivel. A német nők teljes munkaidős 
foglalkoztatásával megszűnt az 1950-es 
évek gyakorlata, amikor az édesanyák dél
után otthon tartózkodtak, hogy segítsék 
gyermekeiket a tanulásban. így a gyerekek 
a tanulás helyett inkább ellógják az időt és 
gyakran bajba is keverednek.

Az igazi vészjelzést a PISA-2000 
(Program for International Student Assess
ment) kiértékelése keltette, ami szerint a 
német 15 évesek a 32 vezető ipari nemzet 
diákjainak olvasás, matematika és tudomá
nyok tárgyi versenyében a 21. helyet fog
lalták el [a magyar értékelésről ld. Vári P. 
és társai, Új Pedagógiai Szemle, 1, 38-65. 
(2002)]. A párizsi OECD 2000. évi, egyéb
ként háromévenkénti felmérése szerint a 
dél-koreai, japán és finn  diákok érték el a 
legjobb eredményeket.

Schödei kancellár kormánya az ered
mények láttán a következő öt évre 4 Mrd 
USD-s program indítását ígérte. Ennek ré
sze az egész napos elemi és középiskolai el
foglaltság megteremtése, a tanárképzés 
korszerűsítése és az órai munka javítása a 
gépies tanulást helyettesítő készségfejlesz
tés érdekében. Az egész napos programok 
keretében délutánonként a művészeti, zenei

ismereteket bővítő, sportolási lehetősége
ket nyújtó és a megértést segítő külön órá
kat tarthatnának. A felkészült iskolákban 
büfé, könyvtár, zeneszóba és rekreációs te
rem áll a diákok rendelkezésére. Túlhala
dottnak ítélik a német iskolarendszer azon 
sajátosságát, hogy az elemi iskolásoknak 
(szüleiknek) a negyedik osztály után kell 
határozniuk középiskolai/szakmai tovább
tanulásukról.

Az oktatási rendszer problémái miatt a 
fiatalok képzettsége hiányos, és a vállala
tok panaszkodnak, hogy nem találnak meg
felelő képzettségű munkaerőt. A 11%-os 
munkanélküliség ellenére Németországnak 
jól képzett bevándorlók alkalmazására van 
szüksége. Ugyanakkor a doktori fokozatot 
szerzett német fiatalok 14%-a USA-beli 
egyetemekre megy kutatói munkára.

RL
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Példák é s  megoldások a középfokú kémiaoktatás 
szem léltetésére

Egyesületünk K ém iatanár Szakosztálya 2002. augusztus 20-24. között tartotta XX. konferenciáját Debrecenben, 
am iről lapunk is beszám olt [Magy. Kém. Lapja 58, 32 (2003)]. A konferencia szekció előadásai és poszterei között 
szám os olyan m ódszer ismertetése, bem utatása szerepelt, am i a kém iaoktatás szemléltetését, a tantárgy vonzóbbá 
tételét segíti elő. A z alábbiakban ezeket nagymértékben lerövidítve, az első  helyen m egjelölt szerzők A B C  sor
rendjében Kovácsné Csányi Csilla szerkesztésében közöljük.

A szerkesztőség

Kromatográfiás kísérletek az általános és középiskolában

ALBERT ATTILA1

A hetedik évfolyamon  a keverékek alkotórészeikre történő 
szétválasztása tém akörben különböző festékelegyeket vá
laszthatunk szét papírkrom atográfiás m ódszerrel egyszerű 
szűrőpapír segítségével. A  kereskedelem ben kapható kü
lönböző pórusm éretű szűrőpapírok nagyon jók  erre a célra 
(ezek azonban elég drágák is lehetnek).

A  szűrőpapírt vágjuk fel kb. 2 cm  x 10 cm-es csíkokra! 
Húzzunk vízszintes vonalat alkoholos filctollal a szűrőpa
pírcsík aljára és állítsuk bele kism éretű főzőpohár alján lé
vő kevés alkoholba (az alkohol szintje ne érje el a festék
csíkot!). Az alkohol (mozgó fázis) a szűrőpapírcsíkon (álló 
fázis) felfelé haladva viszi magával a filctoll festékanyagá
nak különböző alkotórészeit. M ivel azok eltérő sebesség
gel m ozognak és eltérő  m ódon kötődnek  a szűrőpapír 
anyagához, a festékelegy szétválasztható a különböző szí
nű alkotórészeire. Ezeket a kísérleteket otthon is elvégez
hetik a gyerekek konyhai papírtörlő, vagy itatóspapír segít
ségével.

A filctollak közül nagyon sok alkalm as erre a kísérlet
re. Sokszor nem  a legdrágább, hanem  a legolcsóbb filctol
lak a jobbak. Különösen szépen elválnak az egyes fekete és 
pasztellszínű festékek.

A krom atográfiának ez egy nagyon egyszerű, de a hete
dikesek szám ára nagyon érdekes és já tékos bem utatási 
módja.

A  kilencedik vagy tizedik évfolyamon  akár kém ia-, akár 
biológiaórán alkalm azhatjuk az ún. cseppkrom atográfiát a 
növények színanyagainak elválasztására.

Vágjunk fel néhány zöld levelet apró darabokra! A le
veleket úgy válasszuk meg, hogy azok ne bőm em űek, ha
nem  könnyen eldörzsölhető és sötétzöld színűek legyenek! 
Egy vegyszeres kanálnyi hom okkal összekeverve dörzs- 
m ozsárban jó l pépesítsük össze! A  keletkező száraz pép
hez 2-5 cm 3 alkoholt (etanol, denaturált szesz, etanol és 
aceton keveréke stb. is jó ) öntünk, és további dörzsöléssel

1 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Budapest.

kioldjuk a levelekből a színanyagokat. K ör alakú szűrőpa
pírt vágunk és redős szűrőt hajtogatunk belőle. Az oldatot 
szűrőn átszűrve sötétzöld klorofilloldathoz jutunk. Az így 
kapott oldatot kristályosító csészére fektetett kb. 10 cm át
m érőjű kör alakú szűrőpapír középpontjába csepegtetjük 
lassú ütem ben. A  k lorofillo ldat k lorofill-a és -b, illetve 
karotinoidtartalm a szépen elválasztható a szűrőpapíron. 
A  lassabban m ozgó, a szűrőpapír anyagához erősebben 
kötődő klorofill belül, kisebb sugarú körben helyezkedik 
el, a sárga karotinoid vegyületek (xantofill) távolabbra ju t
nak, így nagyobb sugarú körben jelennek m eg a zöld klo
rofill határfelületén. Ha ügyesek vagyunk, akkor sikerül 
m egkülönböztetni a kékeszöld klorofill-a-t a sárgászöld 
klorofill-b-től is! Őszi vöröses árnyalatú levéllel is dolgoz
hatunk.

U gyanezt az elegyet krétán is elválaszthatjuk. Ilyenkor 
a krétát a főzőpohár alján lévő kevés klorofilloldatba állít
ju k  bele (egyszerűsített oszlop krom atográfia). A  felszívó
dó klorofilloldat alkotórészei a kréta anyagán is szépen el
válnak.

A  tizenegyed ik-tizenke tted ik  évfo lyam on  fakultációs 
órakeretben végezhetjük a felszálló vékonyréteg-krom a- 
tográfiát alum ínium fóliára felvitt szilikagél állófázison. 
Ezek a vékonyrétegek (pl. H P-TLC-A lufolien K ieselgel 
60) a vegyszercégektől (pl. M erck) m egrendelhetők. Ezek
nél a kísérleteknél bem utathatjuk az oldószerek hatását és 
kitérhetünk a mozgó fázis és az állófázis jellem zőire is.

A  szilikagélfóliát felvágjuk 2 x 10 cm -es darabokra. 
A fóliacsík rövidebb oldalától m ért 1 cm -re puha grafitce
ruzával csíkot húzunk, ez lesz a startvonal. Filctollal pety- 
tyet rajzolunk (csak átitatjuk a filctoll festékanyagát a fóli
ára), vagy kapilláris üvegcsővel festékcseppet ju ttatunk a 
szilikagél startvonalára. Beszárítjuk a felvitt festékcseppe- 
ket, m ajd a fóliacsíkot a festékcsepp felöli végével beleál
lítjuk a főzőpohárban vagy üvegkádban lévő futtatóelegy- 
be. F igyelnünk kell arra, hogy az oldószer szintje ne érje el 
a startvonalat. M egfuttatjuk a festékelegyünket a fólián (ez 
15-30 perc is lehet). A futtató edény tetejét üveglappal zár

juk  le a kísérlet közben! Az oldószer felfutását követően a

mkl2003. 58. ÉVFOLYAM. 11. SZÁM 387



fóliát vegyük ki, szárítsuk meg, és grafitceruzával rajzol
juk  körül a szétvált festékkom ponensek foltjait!

O ldószernek  különböző po laritású  fo lyadékokat és 
ezek elegyeit használhatjuk (petroléter, ciklohexán, etil- 
acetát, aceton). Az oldószer (futtató elegy) polaritásának 
változtatásával -  eltérő térfogatarányú oldószerkeverékek 
készítésével -  megvizsgálhatjuk, hogy a keverékünk (fes- 
tékelegy vagy más m olekuláris keverék) milyen m érték
ben választható szét alkotórészeire. Próbálkozhatunk ace

ton és etanol oldószerekkel és ezek elegyeivel (pl. 5 cm 3 
tiszta etanol, etanol / aceton =  4 /1 ,  etanol / aceton = 3 /2, 
etanol / aceton =2 /3, etanol / aceton =  1 /4, 5 cm 3 tiszta 
aceton). Ugyanaz a festékelegy m ás-m ás arányú oldószer- 
elegyben eltérő m értékben válik szét alkotórészeire.

Tanításunk során kitérhetünk a biológiai-biokém iai ku
tatásban történő felhasználásra is (pl. a peptidkém iában az 
am inosav-elegy elválasztása és azonosítása színreakciók
kal).

KÉMIA-MÓD-SZER-TÁR II.

M ÓD-SZER-TÁR II. m űhelyfoglalkozásunk (Eger, 2002. 
Kém iatanári Ankét) „szerves” folytatása a korábbinak (IC
CE 2000. Budapest). M íg az I. tárban általános és szervet
len kém iai kísérleteket állítottunk középpontba, most a 10. 
évfolyam  szám ára teszünk javaslatokat. Továbbra is vall
juk: kísérletezésre van/kell, hogy legyen alkalom.

A következőkben négy kisérletet m utatunk be a m ű
helym unkából, am ely te ljes terjedelm ében (KÉM IA - 
M Ó D -SZER-TÁ R I-II.) letölthető a fent em lített iskolák 
honlapjáról.

Acetilén biztonságosan és könnyedén

Szükséges anyagok: darabos kalcium -karbid, desztillált 
víz, jódos víz, fenolftalein indikátor

Szükséges eszközök: kém csövek, kémcsőállvány, gyúj
tópálca, fém csipesz

A kísérlet m enete: H árom  kém cső m indegyikébe te 
gyünk 1-2 kisebb darab kalcium -karbidot, m ajd az elsőt jó 
dos vízzel, a m ásik kettőt desztillált vízzel úgy öntsük fe l, 
hogy a kém cső tetején egyujjnyi hely m aradjon! Figyeljük 
meg, mi történik; m ajd a m ásodik kém csőbe csepegtes
sünk 2-3 csepp fenolftalein indikátort, a harm adik fölött 
pedig gyújtsuk m eg a fejlődő gázt.

A  szerves kém ia tanítása kezdetén nagyon sok új foga
lom, definíció, képlet elsajátítása okoz gondot a tanulók
nak, ezért fontos, hogy a száraz, elméleti tananyag m ellett 
minél több kísérletet is bemutassunk. Visszatartó erőnek 
bizonyul azonban a gyakorlatban, hogy éppen az egyszerű
en leírható szénhidrogének a levegővel robbanó elegyet al
kotva igen veszélyesek. Az előállításuk gázfejlesztő ké
szü lékben  és felfogásuk  víz a latt elég nehézkes, így 
bem utatásuk legtöbbször elmarad.

2 Irinyi János Élelmiszeripari Szakközépiskola és Gimnázium, Debrecen.
3 Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Középiskola, Budapest.

m k l

BALOGHNÉ VÁM OS M ÁRIA2 
JUHÁSZ JENŐNÉ3 

TÓTH ALBERTNÉ2

Ezeket a problém ákat kiválthatjuk, ha a kísérletet a fent 
leírt m ódon végezzük el. A kivitelezése nagyon egyszerű 
és azáltal válik  veszélytelenné, hogy a robbanó elegy a 
kém cső tetején képződik, így nem  feszíti szét azt.

Keményítő kimutatása jóddal

Szükséges anyagok: porcukor, liszt, száraztészta, májkrém, 
chips, pudingpor, tejpor, kálium -jodidos jódoldat

Szükséges eszközök: óraüvegek
A kísérlet menete: Az óraüvegeken elhelyezett anyagok 

m indegyikére csepegtessünk  1-2 csepp kálium -jodidos 
jódoldatot.

Benzoesav Scheele-nyomán

Szükséges anyagok: étkezési nátrium -benzoát, töm ény só
sav, desztillált víz

Szükséges eszközök: kémcső, borszeszégő
A kísérlet menete: M eleg víz segítségével készítsük el a 

kém csőben a nátrium -benzoát telített oldatát, majd csepeg
tessünk bele néhány csepp töm ény sósavoldatot.

Scheele a szerves savak kivonására új m ódszert dolgo
zott ki: vízben rosszul oldódó sóikat állította elő, m ajd erős 
ásványi savakkal felszabadította a gyenge savakat. Más 
esetben viszont a vízben nem  vagy rosszul oldódó savak 
jó l oldható sóit állította elő. Ezzel az eljárással különítette 
el tisztán 1775-ben a benzoesavat a benzoegyanta hevítési 
term ékei közül.

A  benzoesav fehér, kristályos, szintetikusan előállított 
anyag, am ely szublim álható és vízgőzzel desztillálható. 
H ideg vízben nehezen, forró vízben, alkoholban, éterben 
jó l oldódik. A benzoesav és sói egyaránt hatásosak a bak
térium ok, az élesztők és a penészgom bák ellen. Ennek 
m értéke jelentősen függ a közeg pH-jától, savanyú közeg
ben 0,12%  benzoesav m ár m eggátolja az erjedést.

A nátrium -benzoát előnye a benzoesaw al szem ben ép
pen abban rejlik, hogy vízben is jó l oldódik, ahogy a kísér
letben is láttuk.
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Vízibolhák az élet sűrűjében

Szükséges anyagok: 2 dl vízibolha, vodka, nikotinoldat, 
Bom ba energiaital C 0 2-mentesen

Szükséges eszközök: négy kristályosító csésze 
A kísérlet menete: A négy kristályosító csésze m ind

egyikébe öntsünk vízibolhákat, m ajd az elsőt összehason
lító oldatként m eghagyva, adagoljunk a többihez az előké
szített oldatokból fokozatosan egyre többet.

Az egészséges életre való nevelés során szám talanszor 
elm ondjuk a különböző élvezeti cikkek veszélyességét, 
m int például az alkohol és a nikotin károsító hatását. Eze
ket az intelm eket azonban a tanulók (és sokszor a felnőttek 
is) elengedik a fülük m ellett. A m eggyőzést szolgálja a 
fenti kísérlet, am ely során a tanulók szó szerint szem besül
hetnek az egyes szerek élettani hatásával (a kísérlet írásve
títő segítségével is bemutatható).

Ötletek a kémiát szerető tanulók foglalkoztatására

BOTFALUSI BÉLÁNÉ4 
K ULCSÁR KATALIN5 

SARKA LAJOS6

A Nyíregyházi Főiskola K ém ia Tanszékének kezdem énye
zésére a város iskoláinak tanulóiból önképzőköri csopor
tok szerveződtek. Az általános és középiskolás korosztály 
tevékenységét általános iskolai, középiskolai tanárok, főis
kolai oktatók és 3 -4 . évfolyam os főiskolai hallgatók szer
vezték. Évente 4-6 egész napos foglalkozáson vettek részt 
a gyerekek, m elyek előadásokból, konzultációból és gya
korlatokból álltak. A gyakorlatok időtartam a kb. 90 perc, 
m elyek összeállításánál figyelem be kellett vennünk a tanu
lók életkorát, előzetes ism ereteit is. A következőkben egy, 
az általunk összeállított m unkafüzetben szereplő gyakorlat 
anyagát m utatjuk be.

Kémhatás jelzése indikátorokkal

A kém hatás a vizes oldatok egyik tulajdonsága. Lehet sa
vas, lúgos és semleges. M értékét a p H  értéke fejezi ki.

Jelzésére kiválóan alkalm asak azok a növényi fe s té k 
anyagok, am elyek ilyen hatásokra színüket m egváltoztat
ják .

- R . Boy le 1664-ben leírta, hogy bizonyos vörös és lila 
növényekből nyert kivonatok m egváltoztatják a szí
nüket savas, lúgos közegben.

- N .  Grew  angol term észetkutató az 1680-as években 
forró vízzel, alkohollal vont ki növényi festékanyago
kat virágokból, gyüm ölcsökből. Vörösrózsa-kivonat- 
tal vizsgált kém hatást.

-  J. Watt „kékkáposzta-kivonattal” átitatott papír hasz
nálatát javasolta 1770 körül.

A  virágok, zöldségek, gyüm ölcsök kék, lila és vörös 
sz ínét okozó festékanyagok többnyire nagyon hasonló  
szerkezetűek. K özös néven an tociánoknak  nevezték  el 
ezeket. Az em lített anyagokat kivonhatjuk a növényekből, 
így a vegyszerboltokban  készen kapható indikátorpapírok, 
oldatok helyett, m ellett sa já t készítésű jelzőanyagokat is 
alkalmazhatunk.

4 Kazinczy Ferenc Általános Iskola, Nyíregyháza
5 Eötvös József Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola, Nyíregyháza
6 Nyíregyházi Főiskola Kémia Tanszék, Nyíregyháza

1. Tegyünk fehér lapra három  óraüveget, m indegyikre 
helyezzünk kis darabka vöröskáposzta levelet! Az elsőre 
cseppentsünk sósavoldatot, a m ásikra desztillált vizet, a 
harm adikra nátrium -hidroxid-oldatot! Jegyezzük le a m eg
figyeléseket, magyarázatokat!

2. Indikátor készítése vörös káposztából. V ágjuk apró 
darabokra a káposztát, tegyük lábosba vagy nagyobb főző
pohárba. Öntsünk rá annyi vizet, hogy ellepje, m ajd lassan 
főzzük addig, am íg színanyaga jó l kioldódik! Szűrjük, hűt
jük , ha kell, hígítjuk (addig, am íg jó l látszik a színe). H ű
tőszekrényben tároljuk, különben ham ar megpenészedik. 
Célszerű kis adagokban lefagyasztani.

3. pH -skála  készítése vörös káposzta színanyagának ol
datával. Az előkészített savas oldatból /p H = l/ töltsünk 10 
cm 3-t az 1. sz. kémcsőbe! Vegyünk ki ebből 1 cm 3-t, te
gyük azt a 2. sz. kém csőbe, töltsük fel 10 cm 3-re, így az 
előzőhöz képest tízszer hígabb oldatunk lesz. Ism ételjük 
meg ezt m ég négyszer egym ás után! A  7. sz. kém csőbe te
gyünk 10 cm 3 desztillált vizet! A z előkészített lúgos oldat
ból /pH =12/ öntsünk a 12. sz. kém csőbe 10 cm 3-t, m ajd az 
előbb leírt m ódon készítsünk egyre higabb oldatokat még 
négyszer!

Tegyünk fehér papírt háttérnek, s ezután adjunk m ind
egyik oldathoz a vöröskáposzta-indikátorból! Figyeljük a 
m egjelenő színeket! Színezzük ki az ábrákat a tapasztala
tok szerint!

4. O ldatok kém hatásának vizsgálata az előbbi pH -ská- 
la segítségével. Készítsünk kb. 3-3 cm 3 oldatot a kapott 
anyagokból! A djunk m indegyikhez pár cseppet az indiká
torból! F igyeljük  a m egjelenő színeket, hason lítsuk  az 
iménti pH-skálához! Következtessünk!

5. K özöm bösítési fo lyam a t vöröskáposzta-indikátor j e 
lenlétében. A djunk az előkészített savas oldathoz vöröská
poszta-indikátor jelenlétében kis részletekben lúgos olda
tot! F igyeljük  a színváltozásokat, m agyarázzuk  a 
jelenséget!

6. Vörös káposzta  levével összeöntött szódavíz  kb. 3 
cm 3-ét kém csőben óvatosan melegítjük, közben figyeljük 
a bekövetkező színváltozásokat!

7. K ét főzőpohárba öntsünk nátrium -szulfát-oldatot!
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Az egyikbe grafitelektródok segítségével vezessünk elekt
romos egyenáramot 4,5 V-os zsebtelepről, a m ásikat hagy
ju k  m eg összehasonlító oldatnak! N éhány perc elteltével 
adjunk pár csepp vöröskáposzta-indikátort a két elektród 
mellé és az összehasonlító oldatba is! Jegyezzük le a ta
pasztalatokat, m agyarázzuk a látottakat!

8. Készítsünk képeket! A vöröskáposzta-indikátorral át

itatott, m egszárított lapokra különböző pH -jú oldatokba 

m ártott ecsettel írhatunk, rajzolhatunk. A  megszáradt ké

pet ragasszuk a munkafüzetbe! A djuk m eg a látványhoz 

tartozó magyarázatot!

Merjünk és mérjünk -  kémia a szabadban

CSOBÁN PÁLNÉ CSICSEK JU D IT7

Gyakorlatunkon olyan forradalm ian új technikai eszköztár 
használatával ism erkedhettek meg a résztvevők, m ely pil
lanatok alatt laboratórium m á varázsolja az egyszerű tan
term et vagy akár a term észetben történő vizsgálódásaink
hoz kiválasztott mérőpontot.

M éréseinket a Texas Instruments által kifejlesztett, a 
rendszer alapját képező TI-83 grafikus kalkulátorhoz csat
lakoztatott CBL (kalkulátor alapú laboratórium) segítségé
vel végeztük, m ely -  a hozzákapcsolt érzékelők (egyszer
re max. 5 db) használatával -  alkalmas a valós környezet 
adatainak gyűjtésére, tárolására, valam int a m ért adatok 
kalkulátorra történő továbbítására. A  CBL a hozzá tartozó 
szoftver segítségével a kalkulátor képernyőjén megjelenő 
m enürendszer útján vezérelhető vagy önállóan progra
mozható. A kalkulátorra továbbított és azon tárolt mérési 
adatok, illetve adatsorok grafikusan m egjeleníthetők, ele
m ezhetők, feldolgozhatok; a tanári kalkulátorhoz csatla
koztatható egység segítségével írásvetítőn kivetíthetők, 
továbbá -  az erre a célra szolgáló kábel (TI-GTAPH 
LINK*) segítségével -  m ásik kalkulátorra vagy szám ító
gépre átvihetők, ahol az adatok további elem zését -  pl. 
internetről letölthető -  szoftverek segítik, és lehetőség nyí
lik a mérési adatok dokumentálására, szerkesztésére, ar
chiválására.

A  CBL rendszer a kém iaoktatásában széleskörűen al
kalm azható, hiszen az alaptartozékként szereplő hőm ér
séklet-, feszültség-, fényintenzitás-érzékelőn túl számos 
más detektor áll rendelkezésre, pl. pH-, nyomás-, vezető
képesség-érzékelők, ionszelektív elektródok, koloriméter, 
továbbá a terepi ill. laboratórium i vízm inőség-vizsgálat
hoz szükséges összes eszköz és a m érések  részletes 
leírása**.

A  gyakorlaton bem utattunk egy dem onstrációs kísérle
tet -  egy, az Eger-patakból vett vízm inta segítségével -  an
nak vizsgálatára, hogy a víz oldottoxigén-tartalm a hogyan 
változik a hőm érséklet függvényében, továbbá pontszerű 
m éréseket végeztünk az Eger-patak különböző pontjairól 
származó vízm intákon a vezetőképesség (TDS), valamint 
a pH -értékek m eghatározására a következők szerint.

7 Petőfi Sándor Gimnázium és Gépészeti Szakközépiskola, Aszód 
* A TI-83, CBL és a TI-GRAPH LINK a Texas Instruments Incorporated bejegy

zett védjegye
** Water Quality with CBL - Published by Vemier Software, Portland 1999.
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A víz oldottoxigén-tartalmának hőmérsékletfüggése 
(demonstrációs mérés)

A m érés célja annak vizsgálata, hogy a term észetes víz (pa
tak, folyó, tó) oldottoxigén-tartalm a hogyan változik -  az 
adott m érőponton -  a víz hőm érsékletének függvényében. 
Ahhoz, hogy az élővíz állapotáról kielégítő és értékelhető 
tájékoztatást kapjunk, célszerű a m egfigyelést egy teljes 
napi ciklusra elvégezni. Különösen fontos ez a környezet 
hőm érséklet-ingadozására érzékenyen reagáló kis vízfo
lyások esetében (megjegyzés: további értékes inform áció
kat szerezhetünk a napsugárzás és a vízhőm érséklet össze
függésének  tek in te tében  a fényin tenzitás-érzékelő  
egyidejű alkalm azásakor).

A CBL 2 és a grafikus kalkulátorrendszer alkalm azása 
lehetővé teszi, hogy a 24 órás vizsgálat a kezdeti beállítás 
és a m érések közötti időtartam  m egadása után autom atiku
san megtörténjen, csupán az eszközök őrzését kell biztosí
tani (különösen ügyelni kell arra, hogy a rágcsálók ne te
gyenek kárt a berendezésben).

A konferencia szabta keretek, csak úgy, m int a tanítási 
óra keretei is megkövetelik, hogy a m érést egy rövidített 
dem onstrációs kísérlet formájában valósítsuk meg, így en
nek m enetét ismertetjük. A kém ia iskolai oktatásának fo
lyam atában azonban -  kihasználva a CBL rendszer kínálta 
lehetőségeket -  megfelelő előkészítéssel m egvalósítható a 
terepen (akár 24 órán át) gyűjtött adatok feldolgozása.

Szükséges eszközök és anyagok: CBL 2 rendszer, TI 
grafikus kalkulátor, adatátviteli kábel, hőm érséklet-érzé
kelő, oldottoxigén-érzékelő, m érőpohár a vízm inta részé
re, vízfürdő a m inta melegítéséhez, desztillált víz az érzé
kelők leöblítéséhez.

A mérés menete:
1. Csatlakoztassuk a CBL 2™  C H l-es  csatornájához a 

hőm érséklet-, a CH2-es csatornájához pedig az ol- 
dottoxigén-érzékelőt. Az adatátviteli kábel segítsé
gével kössük össze a CBL 2-t a grafikus kalkulátor
ral (erőteljesen nyom juk m eg a csatlakozókat).

2. Kapcsoljuk be a kalkulátort és indítsuk el a DATA- 
MATE program ot (az érzékelőket a CBL 2 autom ati
kusan felismeri).

3. A  főmenü SETUP m enüpontjának segítségével vá
lasszuk adatgyűjtési módként az időgrafikont (TIME 
G RA PH ). Ezután  a TIM E G RA PH  SETTING S
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alm enüben végezzük el a szükséges beállításokat, 
vagyis adjuk m eg a két mérés közötti időtartam ot és 
a m érések számát. Az ezután megjelenő képernyőn 
ellenőrizhetjük a beállított értékeket, leolvashatjuk a 
kísérlet időtartamát.

4. Tegyük a vízm intát a m érőpohárral a m elegítő víz
fürdőbe, m ajd helyezzük az érzékelőket a vízm intá
ba. A START m enüpont segítségével a m egfelelő 
időpontban elindíthatjuk az adatgyűjtést.

5. A mérés során az időadatok a kalkulátoron az L l, a 
CH1 csatornán m ért hőm érsék le tadatok  az L2, a 
CH2 csatornán gyűjtött oldottoxigén-értékek pedig 
az L3 listába kerülnek. M ivel a CBL 2™ -hez egy
szerre több érzékelőt csatlakoztattunk, így az adat
gyűjtés végeztével m egjelenik  a G RAPH M EN Ü  
képernyője, melyről kiválaszthatjuk a m egjeleníten
dő grafikont. Az ablakbeállításokat autom atikusan a 
m ért értékekhez igazítva jeleníthetők meg a követke
ző grafikonok: (L1,L2); (L1,L3); (L2,L3). A  főmenü 
ANALYZE OPTIONS m enüpontját alkalm azva reg
ressziós modellt választhatunk (CURVE FIT m enü
pont), vagy készíthetünk (ADD M ODEL m enüpont) 
a kiválasztott grafikonhoz.

Az egyes mérőpontokról származó vízminták 
vezetőképességének és pH értékének meghatározása

A m érések célja a terepen gyűjtött élővízm inták különbö
ző vízkém iai jellem zőinek mérése. (Az értékeléshez fel
használjuk a terepen azonos m ódszerrel mért valós hőm ér
séklet- és oldottoxigén-adatokat.) Tegyük hozzá, hogy e 
jellem zők pontosabb és egyszerűbb m eghatározása végett 
a szükséges m éréseket célszerűbb a valóságos m érőponto
kon -  a szenzoroknak közvetlenül az élővízbe történő he
lyezésével -  elvégezni.

Szükséges eszközök és anyagok: CBL2 rendszer, TI gra
fikus kalkulátor, adatátviteli kábel, vezetőképesség-érzé
kelő, pH-érzékelő, m érőpohár a vízm inták részére (az azo
nos m érőpontokról szárm azó minták esetében külön-külön 
m érőpoharat alkalm azzunk az egyes jellem zők m eghatáro
zásához), desztillált víz az érzékelők leöblítéséhez, stan
dard oldatok pH=4 és pH =10 oldatok.

A mérés menete:
1. Csatlakoztassuk a CBL 2™  C H 1 -es csatornájához a 

pH-, a CH2-es csatornájához pedig a vezetőképes
ség-érzékelőt. A z adatátviteli kábel segítségével kös
sük össze a CBL 2-t a grafikus kalkulátorral (erőtel
jesen  nyom juk meg a csatlakozókat).

2. Kapcsoljuk be a kalkulátort és indítsuk el a DATA- 
MATE program ot (az érzékelőket a CBL 2 autom ati
kusan felism eri, illetve a főm enü SET UP m enüpont
jábó l elérhető  SELECT SEN SO R  képernyőn 
választhatjuk ki).

3. Á llítsuk be a vezetőképesség-érzékelő  m egfelelő  
méréshatárát.

4. V égezzük el a pH -érzékelő kalib rálását a főm enü 
SET UP m enüpontjából elérhető  CA LIBRA TION  
almenü, valam int a standardoldatok segítségével.

5. Helyezzük az érzékelőket az előkészített vízm inták
ba.

6. A főmenü SETUP m enüpontjának segítségével vá
lasszunk adatgyűjtési m ódként SINGLE POINT le
hetőséget. (Ekkor a CBL 2 tíz m ásodpercig végez 
adatgyűjtést, m ajd  a m ért értékek  átlagát je len íti 
meg.)

7. A  kapott értékeket jegyezzük fel, m ajd a kalkulátor 
STAT funkciója segítségével tároljuk listákba és a 
STAT PLOT alkalm azásával készítsünk grafikonokat 
az egyes mérőpontokról.
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Digitális módszerek a kémiaoktatásban

FŐZŐ ATTILA LÁ SZLÓ 8 
RIED EL M IK LÓ S9

,,A m it az iskola számítógép nélkül nem tud m egolda
ni, szám ítógéppel sem tudja... ” 

(Alán Kay)
A kom m unikáció elektronikus form ái a term észettudo
m ányok tanításában nem jelentenek újdonságot. A diákok 
szám ára m egszokottá vált, hogy ism ereteiket egy inform á
ciós dzsungelbői szerezhetik meg, ezért egyik hatékony

eszközük a kom m unikációs és inform ációs technológia 
(KIT) oktatásbeli alkalm azása [1]. Az elektronikus infor
m ációkkal teletűzdelt világban, ahol látványos filmekkel 
és szám ítógépes játékokkal találkoznak a tanulók, a „kré
takém ia” nem  versenyképes. N em  lehet célunk, hogy fel-

8 Közgazdasági Politechnikum, Budapest
9 ELTE Fizikai Kémiai Tanszék, Budapest
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készülve a  diákok kérdéseire, minden inform ációt ism er
jünk és felkutassunk, hiszen ez nem is lehetséges. Fontos 
azonban, hogy ism erjük a jelentősebb médiumokat, inter
netes forrásokat, technikákat. Ez többlet-erőfeszítést kíván 
a tanártól, de egyben az önképzés egyik (busásan m egtérü
lő) útja is.

A rendelkezésre álló CD-ROM -ok és a weben elérhető 
honlapok jó l egészítik ki a hagyom ányos, papíralapú forrá
sokat (könyvek, folyóiratok). A KIT módszerei ez esetben 
nem  egyszerűen hasznos források, hanem  fontos, hogy a 
diákok m egism erjék a számítógépes bem utatás lehetősé
geit, buktatóit. M ód nyílik arra is, hogy a különböző tan
tárgyak (kémia, inform atika) együttműködjenek egym ás
sal. Érdemes rendszeresen internetes cím eket is ajánlani, 
egyben biztatni a diákokat arra, hogy m utassák be a talált 
érdekes honlapokat, szoftvereket.

Az OECD 1999-ben indította útjára a „KIT és az okta
tás m inősége” című projektjeit. A kutatás célja volt, hogy 
elősegítse a szám ítógéppel segített tanítás és tanulás új pe
dagógiai kultúrájának terjesztését, kidolgozzon és kipró
báljon  új m ódszereket [2]. Az 1997-ben ú tjára indított 
Sulinet tartalom fejlesztési program  többéves m űködése 
alatt jelentős m ennyiségű magyar nyelvű kém iai tananyag 
vált elérhetővé digitális formában az internet révén.

Számos tanár kerül szembe azzal a problém ával, hogy 
nehezen  ju t idő szám ítógép használatára a tanításban. 
Az interneten ma m ár helyenként letölthetők kész számító- 
gépes bem utatók is, m elyeket saját szájízünk szerint kell, 
ill. lehet m ódosítani. Ilyen prezen tációk  ta lálhatók  a 
www.poli.hu./term . cím en is. A KIT-m ódszerek m egjele
nése nem  pusztán azt je lenti, hogy egy eszközzel több van 
a m ódszertani palettán. Elkerülhetetlen, hogy átszervezzük 
a m egtanítandó inform ációkat, meg kell keresnünk azokat 
a tém ákat, am elyek m egtanitásában a KIT-módszerek ha
tékonyak. Kutatásunk nyom án számos kipróbált és sikeres 
KIT-módszerrel és digitális taneszközzel találkoztunk [2], 
ezeket tesszük e helyen közkinccsé.

E lek tron ikus eszk ö zö k  a tanári d em o n strác ió b an

A kém iában a kísérletezés, az élő találkozás a jelenségek
kel adja a legm aradandóbb élm ényeket, ezért fontos jó l 
m egválasztani, hogy m ilyen tananyagrészeknél érdem es 
szám ítógépes eszközt alkalmazni. Ezek használatát indo
kolttá teszi, ha olyan tém aköröket m utatunk be, amelyek:

•  veszélyesek, esetleg különleges biztonsági intézkedé
seket, felszerelést igényelnek,

•  az iskolai laboratórium ban nem reprodukálható je len 
ségek,

•  a m ikrovilág szereplői, melyek sem szabad szemmel, 
sem fénym ikroszkóppal nem vizsgálhatók,

•  különleges, drága eszközöket igényelnek.

O ktatási szo ftverek  a ta n ó rá n  
é s  az  egyén i ta n u lá sb a n

M agyarországon a kém iai szoftverek és m ultim édiás CD- 
ROM -ok száma nem  túl nagy, ráadásul szakmai színvona

mkl

luk, m inőségük, használhatóságuk  sem  egyform án jó . 
A kémiai tém ájú m agyar nyelvű CD-ROM -ok közül a leg
elterjed tebbek  a „K ém ia K alauz 1 és 2 .” (C yberS tone 
Entertainm ent 1997 és 1999.) és az „Amit a kémiai kísér
letezésről tudni kell” (ELTE Eötvös K iadó, 1998.). 
Az internet révén azonban sok más ingyenesen használha
tó program  a rendelkezésünkre áll.

A szoftverek jó  része szimulációs és modellezési lehető
séget biztosít. Sajnos gyakran előfordul, hogy ezeket a va
lódi mérések, kísérletek helyett használják a tanárok. A szá
m ítógépes program ok előnye az interaktivitás. Ezért a 
legritkább esetben eredményes az oktatás, ha a tanár kivetí
ti a képet, majd egyedül ő használja azt a tanári számítógé
pen. Ha a tanórán oktatási szoftvert szeretnénk használni, 
érdemes gépteremben tenni ezt, ahol egy-két diák használ 
egy számítógépet. Itt fokozottan jelentkezik a probléma, 
hogy m iként jegyzeteljenek a diákok, és ez társul azzal, 
hogy egyes tanulók gyorsabban haladnak, mások lemarad
nak. Ez azonban kezelhető. Egy konkrét kémiai téma szá
mítógépes tanórai feldolgozására találunk példát és útm uta
tást a www.poli.hu./term /kem/reaqvak.htm . címen.

A World Wide Web lehetőségei [3]

Az in ternetes alkalm azások  legnépszerűbbike a W orld 
Wide Web, am ely tulajdonképpen egy óriási információs 
dzsungel. Fontos, hogy d iákjaink m egtanuljanak  éles 
szemm el szelektálni a honlapok és inform ációforrások kö
zött. N apjainkban a tanári szerep változásokon megy ke
resztül a XX. század, nagy tekintélyű, apamodelljéhez ké
pest, m ely az inform áció elsődleges forrása volt. M a a 
tanár az információmenedzserhez hasonlatos, aki segíti a 
diákok eligazodását az inform ációk között. A honlapok 
nagy része hírforrás, sok ism eretanyagot, grafikát, fotókat, 
anim ációkat nyújtanak mind a tanárok, m ind a diákok szá
mára. A kém iában kitűnően alkalm azhatók a dem onstráci
óban és a tanulásban egyaránt az ún. Java-appletek, m e
lyek w ebböngészőnk  segítségével tek in thetők  meg. 
A  három dim enziós m odellezés leginkább interaktív for
m ája a VRM L (Virtual Reality M arkup Language) m odel
lezés, ahol a néző aktív résztvevőként járhatja be kívül-be- 
lül a modell elemeit. Az interaktív tartalm ak legkorszerűbb 
technikája, a Flash is számos kém iaoktatási anyaggal kép
viselteti magát. M agyar nyelvű interaktív oktatóanyagok 
találhatók a következő helyeken:

•  M olekulageom etria 2.0 -  www.kation.hu
•  Sulinet K ém ia -  www.kemia.sulinet.hu

Internetes diákprojektek

Az internetes diákprojektek lényege, hogy egymástól távol 
levő, különböző kultúrájú  diákcsoportok m űködhetnek 
együtt egymással valamilyen szakmai témában. A munka 
során a diákok megtanulják használni a számítógépek tudo
mányos lehetőségeit, az Internetes kommunikáció alapjait. 
Lehetőség van arra, hogy a résztvevők elmélyítsék ism ere
teiket, gyakorolják tudásukat „életszagú” helyzetekben. 
Ilyen együttműködés alapja lehet kísérletek tervezése, m eg
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figyelések, mérések, egy tém a részletes kidolgozása, össze

hasonlító vizsgálatok [4]. Egy ilyen internetes diákprojekt

re került sor a budapesti Közgazdasági Politechnikum és a 

kolozsvári Báthory István Elméleti Líceum  részvételével 

2001-ben, www.poli. hu/oldaskotes. amely példaként szol

gálhat bárm ely más term észettudományos diák-együttm ű

ködés számára.
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Módszertani ötletparádé
(Avagy, hogy nyomhatjuk le a kémiát a diákok torkán?)

H. FOD O R ER IK A 10

Utálom a kém iát!

M indannyian tudjuk, hogy az utálat, a negatív érzelm ek 
sajnos gyakran erősebbek és tartósabbak bennünk, m int a 
rokonszenv, a szeretet. M indannyian ismerjük azokat a fel
méréseket, am elyek azt bizonyítják, hogy a diákság legna
gyobb része sajnos a „kémiát, fizikát” a tantárgyak ked
veltségi listáján  az u to lsó  helyre teszi! M indannyian 
tisztában vagyunk vele, hogy az érdeklődés felkeltése, rö 
viden motiváció nélkül vajm i keveset ér akár a legszaksze
rűbben felépített tanóra is. H a m indannyian nem  is, én már 
szem besültem  ezzel. M egláttam  diákjaim  „üvegesen, ér
telm etlenül bám uló szem én”, hogy rettenetesen unják a té
mát, a tantárgyat és vele együtt term észetesen engem  is! 
Ugyanakkor ism ertem  őket, tudtam, hogy az „unott arcok” 
m ögött vidámság, kreativitás lakik. A kérdés, hogyan tud
ju k  asszociációs készségüket, kreativitásukat kihasználni 
fejleszteni. Hogyan tudunk úgy ism ételni, összefoglalni, 
hogy ne újra és újra szajkóztassuk tanítványainkkal a „vas
tag betű s” fogalm ak defin íció it stb. A  válasz néhány 
„nagyokos felnő ttnek  valahol fen t” egyszerűnek  tűnt, 
szüntessük meg a kém ia tantárgyat az iskolákban, na jó  el
ső lépésben csak m ajdnem  taníthatatlanságig csökkentsük 
az óraszámot! Én m áshogy gondoltam , én úgy „szünte
tem ” m eg alkalm anként a „kém ia tanórát”, hogy nem  a 
kémiát, hanem  a TANÓRÁT HAGYOM  EL, azaz becsem 
pészem  nem csak a tém ákban, hanem  módszertani eszkö
zök segítségével is a m indennapokat. Az órai já téka ink
hoz, ta lálós kérdéseinkhez, szlogen gyártásainkhoz 
felhasználhatjuk alapötletként az éppen futó filmcímeket, 
tévéreklám okat, kvízjátékokat. A  tanórai magyarázatokba, 
ahol csak lehet, beépíthetjük a „levegőben lévő” fogalm a
kat pl. PR-m unka, piackutatás, kereslet, kínálat, haszon, 
hatékonyság, kom m unikáció stb. (az utóbbiak különösen 
jó l alkalm azhatók a technológiai részeknél, pl. a kénsav- 
gyártásnál).

10 ELTE Trefort Á. Gyakorló Gimnázium. Budapest

N éhány „ő rü le t” a  kém iaórákról

I. Nyelvi já téko k
-N é v a d á s : azaz kísérlethez cím  kerestetik: pl. „Itt is 

vagyok, ott is vagyok, kint is vagyok, bent is vagyok” 
(kem ényítős jódoldat m elegítése, hűtése.) „M ondd, 
Te kit választanál?” (a jó d  két fázis határán)

-  Közm ondások, pl. „A látszat csal” —  A  CC14-, vagy 
C 0 2-m olekula csak poláris kötéseket tartalm az, az 
egész m olekula m égis apoláris. „Sok lúd d isznót 
győz” —  a ludak a másodlagos kötések, a disznó az 
elsődleges kötés. Az előbbi gondolattal m agyarázhat
ju k  az ionkristályok, savak hidratációját és disszociá
cióját.

-  Filmcímek: „Kalandok a tiltott zónák körül” . A  címet 
javasló tanuló az atom, és m olekulák kém iai tulajdon
ságait befolyásoló elektronszerkezetre, nevezetesen a 
csom ó síkokra gondolt!

-  „Ahol a m ásodlagos létfontosságú” . A címadó a H- 
kötésre és az É let kapcsolatára utalt. „A  kam éleon ka
landjai” . A lkalm azható bárm ely am foter vegyületnél, 
ionnál.

-  Szóalkotás: H A ss, A1KOSS, A gO Ra, H O Rn-FO K , 
HA1, PRaKTiKU-m , (m inden tantárgyhoz kereshe
tünk olyan szavakat, esetleg m ondatokat, m elynek 
betűi a vegyjelekből állnak).

-  Szlogenek: „Ó a nyerő, a H ídverő” . A diák a szappan 
anionjára gondolt, am ely kapcsolatot létesít m ind a 
po láris v ízm olekulákkal, m ind az apoláris je lleg ű  
„szennyeződés” részecskéivel.

A  nyelvi já tékok  szakm ai haszna, hogy lényeglátásra 
nevelnek, fejlesztik a kreativitást, a nyelvi fantáziát, alkal
m azhatóak óra végén, összefoglalásnál, szám onkérésnél, 
házi feladatként, bevezetésként.

II. Találós kérdések
„Főszereplőnk igen érdekes legény, itt csak kárt okoz, 

ott m eg hasznot hajt. K i ő?” ( 0 3). „N ekem  három  van ab
ból, am iből a rokonaim nak csak kettő. Ráadásul jóval ke
vesebben vagyunk a testvéreim m el, m int a fent em lített ro 
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konságom. A zért nem  búsulunk, m ert így is igen változa
tos az életünk!” (Szintén 0 3). „H a megtalálsz, ezerszeresé
re nőhet a hozam, a haszon és a pénzed!” . (A vegyész pén
zéről van szó, ha k ifejleszti, m egtalálja a m egfelelő  
katalizátort egy adott kém iai folyamatnál).

A találós kérdésekre, az előbbi nyelvi játékokra, először 
mi m ondunk példákat, majd tanítványaink találnak ki úja
kat, illetve saját szellemi term ékük a szomszéd számára 
feladványként is szerepelhet. Sokszor a diákok adnak új öt
leteket, találnak ki új játékokat.

III. Társasjátékok
-  Ki vagyok „én ”? (a népszerű tévém űsor mintájára).
Játékszabályok: Egy diák kimegy az osztályból, a töb

biek a tanár vezetésével (vagy egyedül) kitalálják azt a ké
miai fogalm at, anyagot, am elyet fel kell ism ernie a kikül
dött já tékosnak . A m ikor a tanuló visszajön, az önként 
jelentkezők közül a játékvezető választja ki azt, aki egy je l
lemző tulajdonságát, viselkedés formáját rejti el, egy-egy 
találó, gyakran humoros m ondatban a kijelölt fogalomnak, 
vegyületnek. A  já ték  humorát az adja, hogy a TV-ből is
m ertjátékhoz hasonlóan, itt is a kiszem elt játékosra vonat
koztatják a felsorolt tulajdonságokat. N ézzük a következő 
példát! Egyetlen anyagra gondoltunk.

= K önnyen átlátok rajtad. M indenhova beférkőzöl. 
N em  akarlak megsérteni, de általában észre se vesz
lek. Hiába, te csak olyan végterm ék vagy! Gyakran 
látnak boros pincék környékén. A  fulladás rém ét is 
jelentetheted számomra. N em  szereted a nyílt lángot.

=  A Te „botod” sose ver! M ásokkal szövetkezve, szere
ped lehet a jéghegyek m egolvasztásában is. Jellegze
tes szereplője vagy m inden élelm iszerboltnak.

=  A  napfény segítségével csodákra vagy képes. N em  
szívesen m égy visszafelé az úton stb.

Látható, hogy vannak olyan mondatok, melyből csak
nem  azonnal felism erhető az elrejtett (C 0 2) vegyület, pl. a 
boros pince, és a nyílt láng emlegetése, de nehezebb a „ki
találás” , ha a bolti szereplést emlegetik, vagy a molekula 
bot alakjára m utatnak rá, illetve arra, hogy nem szívesen 
m egy visszafele az úton, tehát általában nem  redukálódik. 
A  já ték  bárm ely korosztállyal játszható, hiszen a „kémiai 
színvonalát” a gyerekek aktuális tudása jelenti.

A  já ték  hibája, hogy nem  tesz különbséget az egyes m o
lekula és a halm az közt, pl. „botalak”, illetve a „fulladás ré
m e” . Ú jabb 5-ösért a já ték  végén erről beszélni kell!

-  M inden út Róm ába vezet (dobókocka szükséges).
A csoportoknak (3-4 gyerek, ahogy a padban ülnek) ki

adok egy papíron két fogalm at, vegyületet, kifejezést stb. 
Az érdekesség az, hogy m ind a tíz csoportban ugyanaz a 
m ásodik kifejezés („RÓM A”), a kiindulások különbözőek. 
A feladat, kém iai asszociációkon keresztül eljutni a kije
lölt kiindulási vegyülettől a végcélig. N éhány perc m úlva 
m inden csoportból egy-egy játékos a táblánál számol be az 
„út”-ról. H a előre meghatároztuk, hogy hat lépésből (ösz- 
szesen 8) áll a játék, akkor dobókocka segítségével kivá
laszthatjuk, hogy a táblára felírt hat kémiai fogalom , ve
gyület m elyikéről beszéljen a tanuló.

Példa: A nukleinsav összefoglalásán Róma szerepét a
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DNS játszotta. ím e két csapat „útja” a DNS-ig két külön
böző kiindulás esetén:

=  sósav -  pírról -  purin -  adenin -  nukleozid -  nuk- 
leotid -  DNS

= Le Chatelier-elv -  megfordítható folyamat -  egyensúly 
-  észter, szervetlen észter -  foszforsav -  ATP -  DNS

Ez nyilvánvalóan egy asszociációs játék, ahol a „dobó
kocka” m iatt még arra is kell vigyázni a diáknak, hogy 
csak olyat írjon, am elynek jelentését vagy képletét ismeri, 
hiszen táblai felelésnél kérdezhetik (dobókocka).

IV. Vers, mese, krimi, dráma stb.
M inden általam tanított osztállyal, egyszer az évek fo

lyamán rendeztem  irodalmi versenyt. Számos alkalommal 
születtek gyöngyszemek. Az alábbiban meg lehet találni a 
népm eséi motivumokat, a fantáziát, a hum ort és nem  utol
só sorban a másodlagos kötések m ély és igazi megértését. 
A legnépszerűbb m űveket m indig azok írták, akik igazán 
értették a kém iát, vagy a siker kedvéért hajlandóak voltak 
m egtanulni az adott anyagrészt.

Buborékverseny
Egyszer volt, hol nem  volt, még a jéghegyeken is túl, 

hol a nagynyom ású vízgőz fúr, volt egyszer 3 kötés, akik 
azon tanakodtak, hogy m elyikük a legerősebb. Sokáig vi
tatkoztak ezen, de csak nem jutottak dűlőre; míg egy napon 
a legeszesebb -  a H idrogénkötés -  gondolt egy nagyot, és 
így szólt társaihoz: Szerintem rendezzünk egy versenyt, az 
majd eldönti, m elyikünk a legerősebb. Pompás ötlet! -  ki
áltotta a m ásik kettő. — De m ilyen versenyre gondoltál? 
H áá t... azt pontosan még nem  tudom. De mindent én talál
jak  ki?

-  M it szólnátok egy buborékversenyhez? -  kérdezte a 
Dipólus kötés.

-  A z m eg mi a csoda? -v ág o tt közbe a Diszperz.
-  A  buborékverseny abból áll, hogy m inden versenyző 

választhat egy olyan folyadékot, am elyben ő a legna
gyobb számban szerepel. Ha ez megvan, akkor elő 
kell készíteni három  csövet, m elyekbe belekerül a há
rom folyadék, és a pálya végén még helyet szorítanak 
azonos számú levegő részecskének is, ők alkotják a 
buborékokat. „Rajt” vezényszóra a csövek m egfor
dulnak, és a buborékok elindulnak fölfelé. Hárm unk 
közül az lesz a győztes, akinek a buborékja utoljára ér 
föl a cső végébe, hiszen azt a legnehezebb fölszakíta
ni. N a m it szóltok hozzá?

-  Zseniális vagy! -  lelkendezett a Hidrogénkötés.
-  A kkor ki m it választ? Csak azért kérdezem , m ert föl 

kell írnom  a Tudom ányok Könyvébe, no meg azért is, 
m ert N ovák  Á g in a k  2001 -ben m indent indokolnia 
kell, kotnyeleskedett közbe a m indenütt je len  lévő 
Kova Len(c)si.

-  Én a CC14 - e t  -  kiabálta a Diszperz.
-  Én a vizet -  harsogta a Hidrogénkötés.
-  Jó, én pedig az alkoholt -  m ondta a Dipólus.
A  verseny helyszínén érezhető volt a felületi feszültség! 

Rajt! — dördült el a startpisztolyt helyettesítő segéd hangja. 
A verseny csak pár m ásodpercig tartott. Sokak m eglepődé
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sére a nagyszájú Diszperz nyert, ám most nem  ez volt a 
verseny célja. A  D ipólus lett a második, a Hidrogénkötés 
pedig az utolsó!

Igen ám, de itt az utolsóból lett az első: kiderült, hogy a 
H idrogénkötés a legerősebb másodlagos kötés, hiszen őt a 
legnehezebb felszakítani. A  győztes elnyerte a m egtisztelő 
HÍD rangot is, és öröm ében úgy elterjedt, hogy ju to tt belő
le az óceánoknak, m inden élő szervezetnek és Benned is 
fellelhető iosokadlkon db! Ó, Kedves Olvasó!

„Tovább is van, mondjam még?”
(Öveges J. nyomdokain a kémiában)

M egtiszteltetésnek veszem, hogy ism ét ilyen nagy szám 
ban vesztek részt a w orkshopon. A jánlatom  m a is ugyanaz, 
m int máskor, azaz egy olyan új tanulókísérleteztetési m ód
szer, am elynél alig kell a tanárnak előkészítenie, m osogat
nia! A  látványos pukkanós kísérletek m inden diáknak bal
esetveszély  nélkül sikerülnek, és ezenközben az iskola 
m illiókat takarít meg! A  gyerekek nem köhögnek a büdös 
gázoktól, és a környezetünk is örülhet, mivel a hagyom á
nyos vegyszerm ennyiségnek energiának, víznek csak szá
zadát, ezredét használjuk!

Létezik-e ilyen m ódszer, léteznek-e olyan eszközök, 
melyekkel m ásodpercek alatt m inden diákunkat, akár m in
den órán, nem csak tapasztalathoz, hanem  élm ényhez is 
juttathatjuk?

N em csak létezik, hanem  a tanárok körében egyre ked
veltebb. Az Oktatási M inisztérium  is tám ogatja, ugyanis 
rátette m inden iskolatípusban a „Tevékenykedtető eszkö
zök” kategória ajánló listájára. Az FPI ajánlására felkerült 
a fővárosi önkorm ányzat eszközlistájára is.

D icsekedhetnék, hazai és külföldi sikerekkel, a N em 
zetközi F elta lá ló i K iállításon  elnyert G enius-díjjal stb. 
M ost m égsem  az akadém ikus, az utrechti professzor vagy 
a kaliforniai tanár vélem ényét idézem, hanem  az ország 
különböző pontjáról három  diákot és egy óvodást: „Tüzes- 
kedhetünk, durranthatunk tanári bátorításra” (Bp.), „A hid
rogénfejlesztés m egunhatatlan” (Tardos), „K irály volt a 
klórgázas kísérlet” (Kunszentm iklós), „M ikor jö n  m egint a 
varázsló néni?” (Ózd).

A bevezető m ondatok igazáról nem  a fogalm azási kész
ségem nek, hanem  a tényeknek, azaz a tapasztalatoknak 
kell Titeket meggyőznie.

N ézzük akkor meg, hogy hogyan „elevenedik” m eg az 
a néhány mákszem nyi, cseppnyi anyag, am it kitettem  a tá l
cáitokra. H ogyan m utatja m eg az új szokatlan kísérleti kö
rülm ények között a hagyom ányos m ellett más „arcát” is az 
anyag, azaz „Legyünk mi is Felfedezők” !

Az új m ódszer kísérleteinek egy kisebb részét el lehet vé
gezni hagyom ányos vagy könnyen összegyűjthető eszkö
zökkel, nagyobb részéhez azonban a már kapható „Legyél 
Te is Felfedező” tanulókísérleti egységcsomag speciális sza
badalmaztatott eszközei szükségesek. A  kísérletek címeit ta
nítványaim, illetve a Csodák Palotájában a nézők adták.

10 ELTE Trefort Á. Gyakorló Gimnázium, Budapest

Az előadáson még elhangzott egy VÍZHEZ írt* óda, to
vábbá egy tanári sztori egy szicíliai maffiózóról a kénsav- 
gyártás kapcsán. Természetesen a legkiválóbb nyelvi lele
m ény és já ték  sem  helyettesítheti a kém iaórán  a 
tapasztalatokat, azaz a kísérleteket!

Remélem, az előadásom bizonyította, hogy a gyerekek 
alkotó, kreatív  társaságában lenni élvezet, azaz röviden 
TANÍTANI JÓ, nagyon jó , (m ég a kém iát is)!*
* A nagy érdeklődésre való tekintettel ígéretet tettem arra, hogy a játékokat és az 

irodalmi műveket megjelentetem a „Kémiatanításában” is.

H. FODOR ER IK A 10

1. Lila gőzzel barnán rajzolunk

A kísérlethez speciális, apró, lyukacsos göm blom bikra 
van szükség a DOBOZ-ból, azaz a már kereskedelm i for
galom ban kapható  eszközkészletből. Ebbe a lom bikba 
m ákszem nél kisebb jódszem csét teszünk. Kicsi borszesz- 
égő (DOBOZ-ból) segítségével néhány m ásodpercig m e
legítjük. A m ikor a jó d  lila gőzei fonalszerűen távoznak a 
lom bik lyukacsain keresztül, a m elegítést abbahagyjuk. 
A  lom bik göm b részét egy fehér laphoz érintjük, és azzal, 
m int egy ceruzával rajzolunk a papírra pl. egy kört. A  fehér 
lapon m egjelenő barnás vonalak a papírról m ásodpercek 
alatt nyom talanul eltűnnek! Ugyanakkor a kihűlt lom bik 
száránál jó l láthatóak a gyönyörűen csillogó szürkés jód  
kristálykák.

A kötelező tananyagot, a szublim ációt és a visszakristá- 
lyosodást szem léltettük. D e m it fedezhetünk m ég fe l?

-  A diffúzió jelenségét, a lila gőz a terem ben szétterjed.
-  A  nagy sebességű jódrészecskék (m eleg gőz alkotói) 

belövődtek a papír részecskéi közé (adszorbeálód- 
tak). Ebben az új környezetben „m ás arcát m utatja a 
jó d ” , ugyanis a levegőben a lilás szín a papíron bar
násra változott. A  papír cellulózm olekulái se vonzzák 
a jódm olekulákat, azok éppen ezért esnek ki a papír 
részecskéi közül, azaz deszorpció történik.

-  A lombikban visszam aradt jó d  viszonylag nagy felü
leten  vonja be a lom bik belső felületét. L átszólag 
anyagszaporítás történt! Valójában a közel gömb, te
hát kis felületű m ákszem nyi jó d  töm egének nagy ré
sze elszublim ált, a visszam aradt kisebb töm egű jód  
viszont jóval nagyobb felületen „kenődött” szét.

P ed a g ó g ia i haszon. A  k ísé rle t „ lá tá sra” , nem csak  
„nézés”-re nevel, fejleszti a term észettudom ányos szem 
léletet, a korpuszkuláris szem lélet k ialakulását. E lőkészí
ti a m olekulapolaritás, a m ásodlagos kötés fogalm át. É r
zelm ileg vezeti be az A vogadro-szám  fogalm át. E zt egy 
óvodás így fogalm azta  m eg: „N em  gondoltam  volna, 
hogy abban a kis szürke sem m iben ekkora lilaság vo lt e l
bú jva.”

És végül a lusta em ber „m osogatásáról”: a lom bikban 
visszam aradt csekély jódot m ég egyszer elszublim áltatom  
a gyerekekkel. Óra után a tíz kicsi lom bikot papír zsebken
dőbe és polietilén zacskóba csomagolom. Egy hét m úlva 
az apró edénykék tisztán csillognak, a m aradék jód  átdif-
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fündált a zsebkendőbe. Semmiféle rákkeltő drága szerves 
oldószert nem  használtam!

2. Gőzölög, m int a mozdony, mozog, m int a hangya

Ehhez a k ísérlethez egyszerű fehér csem pét haszná
lunk. Erre és m ég néhány kísérletre a fürdőszobában levert 
csempe is jó , de ezt a csem pét TILOS lánggal melegíteni, 
lepattoghat róla a máz, elrepedhet, azaz a kísérlet nem csak 
sikertelen, hanem  balesetveszélyes is lesz!

A  csem pére két-három  szürkés fém esen csillogó Ca- 
darabkát rakunk, és erre kb. két csepp vizet cseppentünk. 
Szem hunyásnyi idő m úlva buborékokat látunk, a szem 
csék „m egelevenednek” , azaz rendezetlen m ozgásba kez
denek, m ajd hirtelen erős sistergés közepette fehér gőzcsík 
lövellődik felfele kb. 5 cm magasra. A  szürkés Ca eltűnt, 
helyette fehér laza szerkezetű anyag [Ca(O H )2] m aradt 
vissza. H a erre a porózus anyagra fenolftaleint cseppen
tünk esztétikailag is szép látvány tárul elénk (mint a tejszí
nes málna: fehér a Ca(OH)0, és málnaszínű ott, ahol a fe- 
nolftaleinnel találkozott).

A kötelező tananyagot, vagyis a kalcium vízzel történő 
reakcióját láttuk. De m it fedezhetünk m ég fe l?

-  Az energia nem csak hő, hanem mozgás formájában is 
felszabadul.

-  A reakció igen heves, a körülmények m iatt ugyan a 
kém cső m elegét nem  érezhetjük, de láttuk, sőt hallot
tuk is, hogy a felesleges víz felforrt és elgőzölgött!

-  M iután először volt a habzás (H2-fejlődés) és csak 
utána a gőz, m egállapítható, hogy a Ca-fém  reakciója 
term elte azt a hőt, ami felforralta a vizet.

-  M egfelelő  csem pét, (D O B O Z-ból) és 6-8 db Ca- 
darabkát használva a gyerekek a fejlődő H9-gázt, az
az a durranógázt m eg is gyújthatják (ezt nagy öröm 
m el m eg is teszik). A gyújtogatás akkor sikeres, ha a 
buborékok (H2) közelébe pont akkor helyezik az égő 
gyufát, am ikor habzás m ár van, de a gőzfejlődés m ég 
nincs. Tehát nem  a szokásos m ódon a durranógázzal 
ijesztgetünk, és a „próbát” tanítjuk! M indenki átérzi a 
gázkeverék veszélyességét a pukkanás miatt.

-  Ez a kísérlet kiválóan alkalm as a gyerekek legelső ké
m iaóráján is, m ert érdekes, váratlan, látványos! Fej
leszti a m egfigyelőképességet, és kiválóan szem lél
tethetjük a kém iai változás fogalm át is, hiszen egy 
szürkés szilárd fém ből és a jó l ism ert vízből más m i
nőségű anyag, színtelen gáz, és laza szerkezetű fehér 
matéria keletkezett.

Összehasonlítás a hagyományos módszerrel: ezt a kí
sérletet kém csőben, pont a hevessége m iatt nem  végeztet
hetjük  el, m ert a gőzkilövellés m iatt veszélyes! Sokkal 
több anyag kellene, a m ozgást sem látnánk stb. (nem  be
szélve a kém csövek feltöltéséről és elmosogatásáról).

3. Egy, kettő, három, kész, réz!

Ism ét használhatjuk a fehér levert falicsempét. A csep
pentővei (speciális, tankos, vékonyszárú  cseppentő  a 
DOBOZ-ból), m int egy ceruzával kb. fél centi vastag, 2 cm 
hosszú kék csíkot húzunk telített C u S 0 4-oldatból. A réz
szulfát csík m erőleges a csempe szélére. Erre a kék oldat
ra fektetjük a szöget úgy, hogy annak fele lelóg a csem pé
ről. Ugyanakkor m utatóujjunkkal a szöget a felső száraz 
részénél érintve erősen odanyom juk a csempéhez, és háro
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m ig szám olunk. Szám olás u tán  m egfogjuk  a szöget a 
csem péről lelógó részénél, és felemeljük. M eglepő tapasz
talat, hogy nem látunk semmi változást! Persze ha m egfor
dítjuk a szöget, akkor rögtön látjuk a barnás elszíneződést, 
azaz a réz kiválását.

Összehasonlítás a hagyományos módszerrel: kicsit el
túlozva, anyag, idő, eszköz, m osogatás nélkül látványo
sabban szem léltettük a jó l ism ert jelenséget. Ha a kísérlet 
után azonnal szárazra töröljük a szöget, az újra felhasznál
ható. Ha az óra végéig visszatesszük a folyadékcseppbe, 
akkor az oldat színváltozását is látjuk, ú jra szemléltetve a 
kém iai reakciót, azaz ha a vas felületén változás történt, 
akkor a réz-szulfát-oldatnak is változnia kellett.

4. Lángfestés „ ég ő ” nélkül?!**

Ehhez a látványos, gyors kísérletsorozathoz feltétlenül 
szükség van a speciális átlátszó hőálló gyűszűnyi edényké
re a D O B O Z-ból. A  kis edényt félig  tö ltjük  denaturált 
szesszel. Egy üvegbot mindkét végét két-három  cm dara
bon vízbe m ártjuk, ezután az üvegbot nedves végeit a m eg
felelő sókba (K, Cu, Sr, Ba stb.) mártjuk. A  botra „ráragad” 
néhány sószem cse. Ezután m eggyújtjuk  az alkoholt az 
edénykében. M eglepő tapasztalatunk, a lángot NEM  lehet 
látni, az égést csak úgy észlelhetjük, hogy kezünket az 
edény fölé tartjuk. M ajd az üvegbotot középen megfogva, 
annak végeit egym ás után a lángba tartjuk. Kb. 3 cm m a
gas színes lángban gyönyörködhetünk.

Összehasonlítás a hagyom ányos módszerrel: ism ét a 
századánál is kevesebb anyagot használtunk, m int egy de
m onstrációs kísérletnél, nem  kell gázvezeték, és a Bunsen- 
égőt SEM kell tisztogatnunk! Ugyanakkor m inden tanítvá
nyunk  közvetlen  élm ényhez ju to tt. M egjegyzés: Ez a 
kísérlet olyan szép és látványos, hogy vállalkozásom, név
jegyem , szórólapom  lógója is lett.

Az iskolák részére összeállított D O BO Z-hoz tartozó 
jegyzet több m int 100 látványos, a teljes tananyagot lefedő 
(dem onstrációs kísérletek is) tanulókísérletet tartalm az. 
A  kísérletek egy része felhasználható a biológia-, fizika- és 
köm yezetism ereti órák megfelelő anyagrészeinél is. M ár 
létezik az „Apró Csodák” óvodai foglalkoztatódoboz is. 
A Workshop óta mindkét készletet nagy sikerrel állítottam 
ki az Educatio 2002-n.

M ikroM Á G IA ? K ÉM IA ? Igen kém ia is, tő lünk és a 
gyerekektől függ, hogy csak gyönyörködünk, ám ulunk (ez 
sem  kevés) vagy  napról napra újabb felfedezéseket te 
szünk, és tanítványainkkal együtt lépésről lépésre próbál
juk  magyarázni a tapasztaltakat.

Köszönöm  az M agyar K ém ikusok Egyesülete nagyvo
nalú támogatását, amellyel lehetővé tette, hogy a Legyél Te 
is Felfedező OM  által ajánlott tanulókísérleti eszközkész
let a receptfüzettel együtt, először itt a XX. Kém ia Tanári 
Ankéton, Egerben jelenjen meg.

A  cikk írásakor (2002 novem berében) m ár referencia 
iskolák vannak országszerte egyetem től kis iskoláig, ahol 
m indennap vizsgázik az új, egyszerű, gyors, balesetve
szély-m entes módszer. B izakodásra ad az is okot, hogy az 
eszmei tám ogatás után a m ódszer széles körű elterjesztését 
fontolgatja az Oktatási M inisztérium.

** További kísérletek és információk http://leg\>elteisfelfedező. ini. hu-n
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Iskolai kémiai kísérletek mikrohullámú melegítővel

A m odem  m indennapi (háztartási, konyhai, hobbi-) techni
ka sok olyan eszközt ad a kezünkbe, am elyekkel kiegészít
hetjük a hagyom ányos iskolai kém ialaboratórium unkat, és 
így olyan kísérleteket is be tudunk mutatni, am elyekre ed
dig nem  is gondolhattunk. Az egyik ilyen eszköz a m ikro
hullám ú melegítő [1-3].

A m ikrohullám  az 1 m  -  1 mm  hullám hossz-tartom ány
ba (azaz 300 M Hz -  3 000 GHz frekvenciatartom ányba) 
eső elektrom ágneses sugárzás, terjedése a látható fényhez 
hasonló. D ielek trikum okban  elnyelődik , és felm elegíti 
azokat (diatermiás orvosi kezelés, PVC-hegesztés), ezt a 
tulajdonságot használják ki a konyhai m ikrohullám ú m ele
gítők is. A dielektrikum ok felm elegedése a m ikrohullám  
hatására azon alapszik, hogy az elektrom ágneses m ező 
m egnöveli a d ipó lusm olekulák  forgási energiáját, ha a 
m ikrohullám ú gerjesztés frekvenciája m egegyezik a m ole
kula saját forgási frekvenciájával. A gerjeszthetőség függ 
az anyag m inőségétől. Az élelm iszerek, italok felm elegíté
se m indenekelőtt azok víztartalm ától függ. A háztartási 
m elegítőkben 2,45 GHz frekvenciájú m ikrohullám ot hasz
nálnak, m ert ez közel van a víz saját forgási frekvenciájá
hoz. A sugárzás néhány centim éter m élységben hatol be az 
anyagba, ott elnyelődik, a teljes felm elegedése viszont már 
hővezetéssel történik.

Fémfelületekről a m ikrohullám ú sugárzás visszaverő
dik, ezért lehet a sugárzást d ró thálóval leárnyékolni a 
konyhai melegítő üvegajtaján is, és ezért lehet tárgyak he
lyének, sebességének m eghatározására használni (radar). 
A hullám  a m ikrohullám ú m elegítő  belső o ldalfalairó l 
visszaverődik, interferencia lép fel, és ez inhomogén (nem 
egyenletes energiasűrűségű) elektromágneses m ezőt ered
ményez. Ez nem  előnyös a tárgyak egyenletes m elegítésé
re, ezért azokat forgótányérra szokás helyezni. A  fém ben a 
vezetési sáv delokalizált elektronjai gerjesztődnek. A csú
csoknál, éleknél a gerjesztési energia felhalm ozódása m i
att nagy térerősség alakul ki, és szikrázás következik be. 
Ezért nem szabad fém tartalm ú edényt (pl. aranyszélű tá
nyért) a m ikrohullám ú m elegítőbe tenni. A  grafit is elnye
li a m ikrohullám ot, az sp3-hibrid állapotú szénatom ok kön
nyen gerjeszthetők. Az elektronvezető, viszonylag nagy és 
erősen anizotrop elektrom os ellenállású anyag gyorsan iz
zásig hévül.

Az élő szövetek m ikrohullám ú felm elegedése régen is
m ertjelenség, orvosi terápiás célra 2,45 GHz frekvenciájú, 
100 m W /cm 2 teljesítm ényű sugárzással helyi felm elege
dést érnek el. Ha ugyanezt a teljesítm ényt az egész testre 
sugároznák be, kom oly károsodás, pl. szívrendellenesség 
léphetne fel. A bőr víztartalm a nem  túl nagy, és itt meg-
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találhatóak a hőm érsékletérzékelő receptorok, am elyek a 
szervezet hőháztartását szabályozzák. A belsőbb szövetek 
víztartalm a viszont viszonylag nagy, itt viszont nincsenek 
hőm érséklet-érzékelő receptorok, így a m ikrohullám  okoz
ta felm elegedés észlelése és szabályozása is elm arad. 
A károsító határérték 0,2 m W /cm 2. A m ikrohullám ú m ele
gítők tere árnyékolva van, így helyes használat esetén ez a 
veszély nem  áll fenn. M ivel a m ikrohullám ú melegítővel 
való kísérletezés veszélyes lehet, bizonyos elővigyázatos
sági szabályok betartása szükséges.

-  A z ajtó nem  m aradhat nyitva, a fém ház és az ablak
rács nem  sérülhet meg.

-  Lezárt edényben ne m elegítsünk, m ert felrobbanhat. 
Érdemes ezt pl. egy tojás m elegítésével dem onstrálni 
is. Egy vastagabb üvegburával való lefedés segíthet.

-  H a por vagy füst keletkezik a kísérlet során, vigyázni 
kell, nehogy  az ion izáció  m iatt láng keletkezzék. 
Gyúlékony anyagot nyitott, lefedetlen edényben ne 
melegítsünk.

K ísérletek

Az itt ism ertetett kém iai kísérletekhez 800 W  teljesítm é
nyű eszköz szükséges. A  háztartási készülékekben a mik
rohullám  előállítására az ún. m agnetront használják [4]. 
Ü gyelni kell arra, hogy a készülék ne m enjen tönkre a kí
sérletek miatt. A m agnetron nem  károsodik a zárt térben 
felhalm ozódó energiasűrűségtől, ha m indig van a térben 
megfelelő abszorbens, pl. egy pohár víz.

1. H elyezzünk egy hungarocelllapra m egnedvesített pa
pírtörölközőt, és sim ítsunk rá term ofax papírt. Tegyük a 
m elegítőbe a forgótányér nélkül, és kapcsoljuk be a készü
léket néhány m ásodpercre. F igyeljük meg a papíron m eg
jelenő feketedési mintát, am ely a m ikrohullám ú tér inho
m ogen itására  je llem ző . Ism ételjük  m eg a k ísérlete t a 
forgótányérral is, ekkor a feketedés egyenletes lesz.

2. Fektessünk egy rossz CD-t a forgótányér közepére a 
fém bevonatú oldalával felfelé, kapcsoljuk be a melegítőt 
1-5 s-re. A fém részeken heves szikrázás lép fel. Figyeljük 
m eg a CD-n m egjelenő jellegzetes mintázatot.

3. H elyezzünk a m elegítőbe óraüveggel lefedett főző
poharakban 50 g-nyi, különböző zsírtartalm ú vajakat, és 
m érjük m eg a m egolvadásukhoz szükséges időt. A  víztar
talom  szerint je lentős különbségek tapasztalhatók, a na
gyobb víztartalm ú vaj ham arabb olvad meg.

4. Egy csappal ellátott, erős falú kb. 1 1-es üveglom bik
ba tegyünk néhány szem cse jódot, és szívassuk le vákuum- 
szivattyúval kb. 0,1 m bar nyomásra. H elyezzük a lombikot 
a fo rgó tányér közepére. K apcso ljuk  be a m eleg ítő t, és 
figyeljük meg a ham arosan begyulladó, jellegzetesen vilá
gító jódplazm át. A lom bikot üvegtechnikussal készíttet
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hetjük el. A  „jódlám pához” hasonlóan készíthetünk „kén
lám pát” is.

5. Helyezzünk a melegítőbe különböző gázkisülési csö
veket, pl. rossz kompakt fénycsövet. Tegyünk mellé főző
pohárba kb. 100 cm 3 vizet, és kapcsoljuk be rövid időre. 
A  csövek világitani kezdenek. Figyeljük meg az egyes ele
m ek jellegzetes spektrum át egyszerű kézi spektroszkóppal, 
esetleg ferdén tartott CD-lemezzel vagy az újabban köny- 
nyen beszerezhető, spektrum ot adó kisjátékszem üveggel.

6. A  kém iaórán a magas hőmérsékleten lejátszódó kí
sérleteket csak körülm ényesen, hosszú idő alatt lehet be
mutatni, a m ikrohullám ú melegítővel azonban m egvalósít
hatók az ilyen kísérletek is. Ezekhez alkalmas, megfelelő 
m éretű energiaabszorbeáló tégelytartó blokkot kell készí
teni nedves kályhatapaszból kb. 100 cm 3 virágcserép for
mában. A kiszárított blokk belső oldalát, ahova pontosan 
illeszkedhet a porcelántégely, a grafitréteggel kell bevonni 
(pl. grafitspray segítségével). Ebbe a lyukba helyezendő a

A kémia és az iskolai könyvtár

tégelyben a vizsgálati anyag. A  tégelytartót egy 6x3x3 cm 
m éretű gázbeton töm bön kell a forgótányérra helyezni. Ez
zel az eszközzel az anyagok felm elegítése 1 000 °C-ra m ár 
a bekapcsolás utáni első percekben elérhető [1].

7. Töltsük meg a tégelyt vízm entes kalcium -szulfáttal, 
és hevítsük 6-10 percig a m elegítőben. A  kihűlés után m os
suk át a term éket desztillált vízzel főzőpohárba, és vizsgál
ju k  m eg a pH-ját.

8. Hasonlóan végezhető el a kristályos réz-szulfát víz
m entesítése (5-8 perc).

IRODALOM
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KOVÁCSNÉ CSÁNYI C SILLA 12

A tanítás során szükséges a tanulók állandó motiválása. Erre 
lehetőséget ad az iskolai könyvtár is. ím e néhány lehetőség.

K észíts h íres  kém ikusokat b em u ta tó  kártyát!

Ehhez segítségül előre elkészített táblázatot kapnak a tanu
lók. A  feladatot az iskolai könyvtárban kell megoldani.

Tevékenység: a tanulók az adott irodalom felhasználá
sával válaszolnak híres kém ikusok m unkásságával kap
csolatos kérdésekre. Ehhez 7-8 . osztályosoknak az álta
lunk aján lo tt könyvekben, 9 -1 0 . osz tályosoknak a 
könyvtárban található könyvekben m eg kell találni a m eg
felelő címszót, és meg kell keresni a válaszokat.

M ódszerek-szervezés: lehet házi feladat, szorgalmi fel
adat, könyvtári órán kiadható feladat.

Témakör: fémes és nem fém es elem ek 7.o., 8.o. (o = 
osztály)

Fogalmak: kém iai szaknyelv kialakulása, ásványvizek 
összetétele

Példa

Than Károly

Hol dolgozott és mi volt a 
foglalkozása?

A pesti Pázmány Péter Egyetem 
kémiaprofesszora

Mikor élt? 1834-1908
Részt vett-e a 
szabadságharcban?

Részt vett.

Hol tanult? Bécsben és Heidelbergben.
Tudós tanárai közül ki híres? Bunsen.
A kémia mely területeivel 
foglalkozott?

Szerves, általános, 
és szervetlen kémia.

Mivel szerzett érdemeket 
a kémiában?

Ásványvizek vizsgálatával és a 
kémiai szaknyelv alakításával.

mkl

K ise lőadás

Régóta alkalm azott módszer. Sok esetben azonban terjen
gős (időt húzó), hatalm as adathalm azt felsoroló, unalmas a 
tanulók által tarto tt kiselőadás. A tanulónak az előadás 
m egtartásához segítséget kell nyújtanunk.

-  Célszerű vázlatot készítenünk arról, am it a tanuló a 
kiselőadásában kifejt. Elképzelhető, hogy a diák ké
szíti a vázlatot, de a tanuló által készített vázlatot el
lenőrizni és javítani kell a kiselőadás megtartása előtt.

- E l  kell látnunk az előadás m egtartásához szükséges 
irodalommal!

-  H ívjuk fel a figyelm ét arra is, hogy előadásához m i
lyen szemléltetés alkalm azását tartjuk célszerűnek!

-  Az előadás ne adathalm az legyen! H ívjuk fel a figyel
m ét arra, hogy minél kevesebb nevet és évszámot em 
lítsen, ha em lít is, ezeket írja fel előre (nyomtatott be
tűkkel) fóliára, m ert az évszámok, dátumok, nevek 
társai szám ára a felsorolásban áttekinthetetlenek.

-  H ívjuk fel a figyelm ét arra, hogy csak azt m ondja el, 
am it ő is szívesen hallgatna, érdekesnek tartana.

-  Legyen a kiselőadás pergő, a lényegre koncentráló. 
N e m ásoljon ki szó szerint m ondatokat a kapott iroda
lomból, hanem  m ondja el saját szavaival, szabadon a 
lényeget.

-  A djuk m eg előre a kiselőadás időtartam át és figyel
m eztessük a tanulót, hogy ahhoz, hogy ezt be tudja 
tartani, otthon időméréses próbát kell tartania.

Példa
Témakör: nem fém es elem ek és vegyületeik, a foszfor 

8.o., redox reakciók 9.o.
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Fogalmak: foszfor, oxidáció-redukció 
A tűzcsiholástól a gyufáig 
(Vázlat a kiselőadás megtartásához)
1. XVIII. század: acél és kovakő összeiitésekor keletke

ző szikra felfogása taplóval.
2. Boy le: a foszfor öngyulladása
3. 1779. „torinói gyertya”, 1780. Franciaország -  fosz- 

foros gyertya.
4. 1805-1810. „m ártó gyufa” (fapálcikára ragasztott 

cukor és kálium -klorát keveréket kénsavba mártottak).
5. „Dörzsgyufa” 1825. L o n d o n -k é n  és foszfor, 1827. 

foszfor, kem ényítő és antim on-szulfid keveréke a gyufafe
jen.

6. A  leghatásosabb kálium -klorát és foszfortartalm ú 
gyufa.

7. Irinyi: „zajtalan gyufa” -  ólom -peroxidot és foszfort 
használt.

8. Svédország, „biztonsági gyufa” , a gyufásdoboz olda
lán az üvegporral elkevert vörösfoszfor.

Vita (kémiai ismeretek felhasználásával)

Előzetesen kiadott újságcikk alapján. A  cikkben felvetett 
problém a m egoldásához kémiai ism eretek szükségesek.

A kémia tantárgy indikátorai

A napi sajtóból kiválasztott, a közvetlen környezetet 
érintő témában az újságcikkek alapján vitát indítunk. Elké
szítjük  a szereposztást. A  főszerep lők  a k iadott cikkek 
alapján felkészülnek. A  vita során m eg kell védeniük állás
pontjukat.

Például: tiszai cianidkatasztrófa 
Főszereplők:
A  tiszai halászok
A szennyezést okozó vállalat igazgatója 
Egy Tisza menti város polgárm estere 
Egy Tisza menti város polgárai 
Vegyipari kutató szakembere
U gyanennek a városnak a középiskolájában tanuló diá
kok

JAVASOLT IRODALOM :
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Szakterületünkön -  kém iatanárként, szaktanácsadóként, 
m inőségfejlesztési tanácsadóként -  egyaránt azt tapasztal
tuk, hogy az oktatáspolitikai döntések sorozatosan hátrá
nyos helyzetbe hozzák a term észettudom ányos tárgyakat, 
így a kém ia tantárgyat is. Ennek egyik következm énye a 
nem zetközi és helyi felm érési eredm ényekben mutatkozó 
kedvezőtlen tendencia. A  fenti negatív tényezőket ellensú
lyozhatná, ha az iskolán belül a tantárgy helyzete közel 
azonos lenne a matem atika, anyanyelv és idegen nyelv tan
tárgyak rangjával, fontosságával.

A kém ia tantárgy perifériára szorulása hasonlatos ah
hoz, ami korábban a közoktatás egészével történt. A z okta
táspolitika a közoktatás -  pl. költségvetési -  pozíciójának 
javulását várta az ágazati m inőségfejlesztési rendszer ki- 
fejlesztésétől és bevezetésétől. A  pozíciók javulása rem él
hetőleg ham arosan érzékelhető is lesz.

M inőségfejlesztési tanácsadóként intézm ényi szinten 
azt tapasztaltuk, hogy az iskolák, tantestületek a modell 
bevezetésétől elsődlegesen azt várnák, hogy az iskola alap
funkciói, az oktatás-nevelés m inősége javuljon. A  szakta
nár, például a kém ia tanár azt kérdezi, hogy saját tantárgyá
nak tanítási-tanulási folyam ata a modell bevezetése által 
javul, javulhat-e?

14 Paragvári utcai Általános Iskola, Szombathely
15 Vas Megyei Pedagógiai Intézet, Szakmai- és Szakszolgálat, Szombathely

M ARTONNÉ RÚ ZSA  VALÉRIA14 
TÓTH LÁ SZLÓ 15

K ém iatanárként és m inőségfejlesztési tanácsadóként a 
válaszunk az, hogy a Com enius-m odell bevezetésével köz
vetve javu lhat, de a m odell nem  m ondja m eg ennek 
„H ogyan?”-ját. Mi arra teszünk kísérletet, hogy m egtalál
ju k  azokat a tartalm i elemeket, am elyek a kém ia tantárgyat 
és a Com enius-m odellt összekapcsolják. Ezáltal -  rem é
nyeink szerint -  egy lehetséges választ tudunk adni a „H o
gyan?” kérdésére. Am ennyiben a tanítás-tanulás fo lyam a
ta kedvezően vá ltozik  ezen elem ek beépülésével, akkor  
iskolán belül ja vu lh a t a tantárgy helyzete, m ely ellensú
lyozhatja az ágazati szinten je len tkező  kedvezőtlen hatáso
kat. A z általunk felállított indikátorrendszer a kém ia tan
tárgy iskolán belüli, a tantárgyi tudást is magába foglaló, 
de annál jó v a l tágabb, m érési-értékelési rendszerére ad 
egy olyan modellt, am ely az intézm ény m inőségfejleszté
sének rendszerelem e lehet. E lgondolásunk szerint ez egyé- 
nítve bárm ely iskolában alkalm azható és -  a m egfelelő in
d ikátorok  behelye ttesítésével, fe lcserélésével -  m ás 
tantárgyakra is adaptálható.

M odellünk  három  fő szerkezeti elem ből építkezik. 
A bem enet tartalm azza azokat a kritérium okat és indikáto
rokat, am elyek egyrészt, m int determ inánsok határozzák 
m eg a tanítási-tanulási folyam atot, másrészt, m int induló
értékek a folyam at végén a hozzáadott érték kim utatására 
szo lgálnak. A  m odell m ásodik  elem e (fo lyam at) egyik  
funkciójaként a tanítási-tanulási folyam atot, m ásik funkci
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ójaként m agát a modellt leíró és kontrolláló kritérium - és 
ind ikátorrendszert tartalm azza. Az általunk  értelm ezett 
tantárgyi mérési-értékelési rendszerben az itt található m u
tatók szolgáltatják az adatokat. M indez egy, két-, illetve 
három dim enziós m átrixba rendeződik. A  harm adik elem 
(kimenet) kritérium ai és indikátorai a kim enet értékelését 
teszik lehetővé a folyam at eredm ényességét -  a hozzáadott 
értéket, új értéket -  leíró, értékelő mutatók mentén.

A m odell kém iatantárgyi specifikációját a képességek, 
ism eretek  és szocio-em ocionális kom ponensek sajátos 
m intázata adja meg. Vagyis értékelés-mérés alapú m odel
lünkben azokat a kritérium okat és indikátorokat rendsze

reztük, am elyek regulálják és egyben tárgyszerűen-tény- 
szerűen leírják a tantárgyat, annak helyzetét, folyamatát, 
kim utathatóvá teszik az eredményeit.

Az iskolai alkalm azásához konkrét m ódszerekre, vizs
gálati- és m érőeszközökre van szükség. M indezt egy „kap
csos könyv” fogja terveink szerint tartalmazni. A  kapocs 
szim bolikusan és valóságosan is összefog és egyben sza
badságot ad, összefogja a m odell logikája szerinti tevé
kenységek, m ódszerek és eszközök rendszerét, m ásrészt 
azok -  iskolára, más tantárgyakra -  adaptálásának, ill. fris
sítésének lehetőségét is biztosítja.

Kreativitást fejlesztő feladatok kémiából

M AADADINÉ BORBÉLY M Á R IA 13

A kém ia a tanulók többsége számára nehéz tantárgy. Töb
ben m egfogalm azták, hogy ezt a tárgyat „érteni is kell, 
meg tanulni is” . Az alacsony óraszám, a diákok túlterhelé
se együtt sokszor oktatási kudarcokat eredményez. Pedig 
az alapvető tények, szabályok m egism erése után az egész 
tananyag egy logikus, kerek egésszé áll össze. Sajnos ke
vés gyerek ju t el eddig a pontig. Az alábbiakhoz hasonló 
játékos feladatok adásával próbálom diákjaim  érdeklődé
sét, kreativitását felkelteni.

Szólánc

a) Szóláncot kell alkotni, a kezdő és az utolsó szó adott, 
közte m inél több kapcsolatot kell írni. Pl. elemi részecske, 
proton, neutron, atom m ag, elektron, elektronburok, atom, 
m olekula, halmaz, halmazállapot, sz ilá rd sá g  (a tananyag 
ism erete feltétlen szükséges ahhoz, hogy sok tagot fel tud
junk  írni).

b) A  szó utolsó betűjével kell új szót m ondani, term é
szetesen csak a kém ia tárgyköréből lehet választani. Pl. ve- 
gyület, rimsó, ólom, mangán, nitrogén, nátrium, molekula, 
arany, nyomelem ed stb. (ez a feladat elsősorban a gondol
kodás gördülékenységét fejleszti).

Szójáték

A dott szó betűivel kezdve a szóval kapcsolatos mondatok 
alkotása. Pl. M OLEKULA

M etán  esetén CH4 a képlete.
Olyan kémiai részecske, amely atomokból áll.
Legalább  két atom szükséges a létrejöttéhez.
.Egyik fajtája poláris, a m ásik apoláris.
Kovalens kötések találhatók benne.
U gyancsak kém iai részecske, akár az atom.
Láthatatlan, olyan kicsi.
Atom okból áll.

13 Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény, Budapest
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(A gondolkodás rugalm asságát és kidolgozottságát te
szi próbára. A  gyereknek tisztában kell lennie a fogalom 
jelentésével és fogalm azási képesség is szükséges. M egfe
lelő kötőszavak megtalálásával megvalósítható a határok 
átlépése.)

Asszociációs feladat

a) M i a közös bennük: oxigén, lítium? A tom ra és anyag
ra is gondolhatsz!

-  2 elektronhéjuk van -  a II. periódus tagjai
-  elem ek -  főcsoportban találhatók
-  vegyes hangrendűek -  idegen szavak
-  6 betűből állnak -  rendszám uk a 24-nek osztói
-  m indkettőben van „i” betű
Az utolsó öt megállapítás m ár m utatja a kém ia köréből 

történő k ilépést (rugalm asság). D ivergens gondolkodás 
szükséges ezekhez a feladatokhoz.

b) M it kérdezhettem, ha a válasz a következő?
ionrács /  Mi az ionokból álló rácstípus neve?
ionrácsot /  M it alkotnak az ellentétes töltésű ionok

szilárd halm azállapotban?
ionráccsal /  Hogyan szilárdulnak m eg az ionvegyü- 

letek?
ionrácsban  /M ily e n  rácstípusban  kristá lyosodnak 

az ionvegyületek?
Ö sszete tt feladat, nehéz „v isszafele” gondolkozni, 

ügyelni kell a nyelvtani form ákra (toldalékok) is.
c) M i lenne, ha ...?
Ha az égés nem  exoterm  változás lenne?
N em  lehetne autót használni, szénnel, gázzal, olajjal tü

zelni, nem  lenne m egfelelő a hagyom ányos táplálkozás, 
nem  világítana a gyertya stb. A lapjaiban rendülne m eg a 
világ.

(A fantáziát rendkívül meg lehet m ozgatni, ha ügyes 
kérdést teszünk fel. K iderülhet a gondolkodás eredetisége.)

d) „ Csalimese ”
A feladat: O lyan m esét kell írni, am elyben igaz és ha

mis állítások is szerepelnek. A z olvasó feladata, hogy m eg
találja a hamis állításokat, és azokat igazra cserélje.
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Pl. Péter iskolájában még az 1869-ban készült, eredeti 
periódusos rendszert használják, amelyikben m ár a germá- 
nium is szerepel. Péter osztálytársa, Varga Luca nagyon 
büszke arra, hogy neve teljesen összerakható vegyjelekből. 
M indkét gyerek szeret kísérletezni, különösen a tömény 
kénsavval végzett tanulókísérleteket kedvelik. N agyon jó l 
megtanulták, hogy a hypót és a háztartási sósavat nem sza
bad összeönteni. Vigyáznak a veszélyes oxidok felhaszná
lására, különösen az igen mérgező hidrogén-oxiddal bán
nak óvatosan. A zt is m egtanulták , hogy a klórgáz 
végtagbénulást és tüdővizenyőt okoz. Luca és Péter nem 
csak a kém ia szakkörben tevékenykednek, hanem  aktiv 
környezetvédők is. Tudják, hogy az üvegházhatást és bőr
rákot okozó ózonlyuk m egszüntetése milyen fontos. Figyel
m et forditanak a term észetes vizek védelmére is, tisztában 
vannak az ivóvíz nitráttartalmának veszélyével is. M int ál
talában a jóérzésű emberek, ők is aggódnak a tankhajó-ka
tasztrófák m iatt vízbe kerülő olaj robbanásveszélye miatt.

A hogy m inden gyerek, ők is az egészséges ózondús, 
nitrogénmentes levegőben, ásványi sókban gazdag term é

szetes vizek m ellett szeretnének élni.
(Ezeknek a feladatoknak az összeállításánál ügyelni 

kell arra, hogy ne csak ham is állítások szerepeljenek, illet
ve a valótlan állításoknál túlságosan „ne lógjon ki a ló
láb” .)

Analóg feladatok

A z atom  olyan a m olekulának, m in t... a tégla a fa lnak. 
(A molekulák parányi építőkövekből, atom okból épülnek 
fel.)

A víz olyan ajégnek , m in t... a szén-dioxid a szárazjég
nek. (C 0 2-m olekulákból épül fel a szárazjég)

(Ennél a feladatnál az elem ző-szintetizáló képességére 
van szüksége a gyermeknek. Látnia kell az összefüggést 
rész-egész között, valam int az alá-, fölé- és m ellérendelési 
viszonyokat is. A  kém ia tárgyhoz kötés még külön m egne
hezíti a feladatokat.)

Játékos autotréningek kémiából

A szem élyi szám itógépek roham os elterjedésével az 
1990-es évektől a tanítás és tanulás folyam atában felhasz
nálható taneszközök tárháza jelentősen kibővült. A kémia- 
oktatásban a hagyom ányos, nyom tatott tankönyvek  széles 
kínálata m ellett egyre nagyobb számban tűntek fel szám í
tógépes alkalm azások, elektronikus segédanyagok -  szoft
verek (hajlékony lem ezek, vagy CD-ROM -ok) form ájá
ban, illetve a világhálón (pl. [1-5]).

A  szám ítógéppel segitett tanítás és tanulás napjainkra a 
kém ia szakterületén hazánkban is teret kezd hódítani, m i
vel az új inform ációs technológiákat alkalm azó m egoldá
sok gyakran a hagyom ányos taneszközöknél és tanköny
veknél hatékonyabbnak és érdekesebbnek bizonyulnak. 
Ez abból adódik, hogy az interaktív program ok a tanulási 
folyam atban is lehetőséget adnak a diákok aktív közrem ű
ködésére.

Kvízek -  tesztek -  játékos feladatok

A differenciált kém iaoktatás hatékony eszköze a jó l m eg
szerkesztett elektronikus tananyag, am ely a tanári instruk
ciók után a diákok önálló felkészülését biztosítja, lehetősé
get nyújt a hallgató egyéni képességéhez mért haladáshoz. 
A tanulás folyam ata akkor válik hatékonnyá, ha az elektro
nikus tananyag elméleti ism eretek elsajátítása m ellett biz
tosítja az önellenőrzést, illetve gyakorlást is, különböző

16 Berzsenyi D. Evangélikus Gimnázium, Sopron
17 Nyugat-magyarországi Egyetem, Kémiai Intézet, Sopron
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feladatok, tesztek, számítási példák m egoldására késztetve 
a diákokat.

A  következőkben a fejlesztés alatt álló VEGY-TAN-CD 
(általános- és szervetlen kém ia) elektronikus tankönyvben 
alkalm azott feladatokat m utatjuk be.

Az elektronikus tankönyvben a m ár m egszokott teszt
fe la d a to k  m ind alkalm azhatók. Ezek az igaz-ham is, egy
szerű választás, többszörös választás, m ennyiségi összeha
sonlítás, négyféle asszociáció, relációanalízis. A  jó l m egírt 
program ban a feladványok szám a gyakorlatilag korlátlan. 
(Pl. ha egy többszörös választásos feladatnál egyetlen kér
désre 15 igaz és 15 ham is válasz közül az adatbankból 
olyan 5 tagú válaszsort je len ít m eg a gép, am elyben 2-4 
igaz van, ez több m int 100 000 variációban lehetséges). 
A  hagyom ányos tankönyvvel szem ben nagy  előny az, 
hogy a felhasználók a tesztválasz m egadása után azonnal 
m egism erik a jó  m egoldást, továbbá, mivel a válaszvariá
ciók gyakorla tilag  nem  ism étlődnek, nem  lehet csak  a 
m egoldásokat m egtanulni, ennek következtében reálisabb 
képet ad a felhasználó felkészültségéről.

A hagyom ányos tesztek  m ellett az elektronikus tan
könyvekben lehetőség van további készségfejlesztő felada
tok  alkalm azására is.

A kém iai reakcióegyenlet rendezését begyakorló rész
ben kezdő, haladó és profi szinten lehet a reakcióegyenle
tek hiányzó részeit kitölteni. A  hibás beírásokat a gép je l
zi, lehetőséget ad a javításra. Többszöri hibás próbálkozás 
után a helyes m egoldás m egjelenik a képernyőn.

Hasonló elven m űködik a szópótló  és a táblázatkitöltő  
feladatsor, am elyben a tananyaghoz kapcsolódó szöveges
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feladat kiegészítését kell a diáknak megoldani. A  helyes 
m egnevezések leírásával nem  csupán vizuálisan rögzül az 
ism eretanyag, hanem  annak pontos írásm ódját is tudja 
gyakorolni a felhasználó.

A  m ennyiségi összehasonlítás jó  eszköze a sorbarende- 
zö, am elyben kártyalapokon m egjelenített inform ációk 
alapján kell a diáknak a növekvő vagy csökkenő sorrendi
séget beállítani (pl. vegyületeket oxidációs szám uk alap
ján).

A  m olekulaépítő  és az ionvegyületek összegképletét 
m egszerkesztő feladatok a pontos képletírás m egtanulását 
segítik. Ezekben „vegyértékekkel” ellátott atomokból kell 
a m egfelelő kapcsolódási sorrendben a m olekula szerkeze
ti képletét összeállítani, illetve az ionokból a vegyületek 
összegképletét meghatározni.

A virtuális labor ugyan nem helyettesíti a valódi labo
ratórium i munkát, de az egyes módszerek begyakorlására 
kiváló. K lasszikus és m űszeres titrálások szerepelnek a vá
lasztható típusok között a térfogatos analízis m inden terü
letéről. A  felhasználónak kell a feladat ism eretében a m eg
felelő m érőoldato t és annak koncentráció tartom ányát 
kiválasztani, és lehetősége van különböző térfogatú m inta 
m érésére. A  szerzők többéves laborgyakorlat-vezetői ta
pasztalatukat felhasználva, az előforduló helytelen m űve
letek  lehetőségét is beép íte tték  a  program ba, am elyek 
ugyanúgy pontatlan eredményre vezetnek, m int valóságos 
körülm ények között.

A z interaktív periódusos rendszer lehetőséget biztosít a 
já tékos tanulásra. Saját tapasztalataink szerint a tanulók 
nagyon rövid idő alatt elsajátítják az egyes elem ek nevét, 
vegyjelét és helyét a periódusos rendszerben. (A 7. és 8. 
évfolyam osok m ég versenyeztek is egym ással, hogy ki hi
báz kevesebbet.)

Versenyeken, de több oktatónál tanórán is előfordul, 
hogy kém ia tárgyú keresztrejtvényt kap feladatul a diák. 
Elektronikus tananyagunkban a keresztrejtvények is nagy 
számban és ugyanarra a m egfejtésre igen változatos alak
ban m egjeleníthetők, mivel a program  a sorok definíciójá
nak adatbankjából m aga készíti az egyes feladványokat.

A  „ Keresd a p á r já t” já ték  a tanulók ism eretanyagához 
igazodva -  az anyagism eret (szervetlen vegyületek, ásvá
nyok), a kémiai eszközök, a tudom ánytörténet és a kémiai 
fogalm ak tárgyköréből -  ad feladványokat. A különböző 
szintű feladatokban 5 állítást kell 5 fogalom hoz, anyaghoz, 
tudóshoz hozzárendelni.

A  bem utatott feladatok m indegyike interaktív. Ennek 
következtében a diáknak aktívan részt kell vennie a J á té k 
ban” . A továbbhaladás az egyéni képességekhez igazodik. 
Lehetőség van gyakorlásra, de akár versenyezhetnek is a 
diákok. A feladatok egyaránt jó l használhatók a tanórán és 
a szakköri foglalkozásokon, de leginkább a tanulók egyéni 
felkészülése során. Játékos tanulással sokkal hatékonyabb 
az ism eretszerzés, m int a tankönyvből történő magolással.
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A kémia oktatása elektronikus tankönyv segítségével

A z „Általános és szervetlen kém ia” tantárgy órakerete az 
egyetem i és főiskolai képzésben általában m eglehetősen 
alacsony, ami nem  teszi lehetővé, hogy a diákok az ism e
retanyagot a kontaktórákon kellőképpen elsajátítsák, mivel 
a tanultak alkalm azására, a tanórai gyakorlásra nincs mód. 
Ezt a hátrányos helyzetet tovább fokozza az a tény, hogy 
m eglehetősen nagy szám ban vannak olyan diákok, akik a 
kém iai ism eretek  terén  szinte a nu lláról indulnak neki 
egyetemi, főiskolai tanulmányaiknak.

Az órán elhangzottakat m indenképpen szükséges rend
szeres otthoni tanulással és gyakorlással kiegészíteni, am i
hez nagy segítséget nyújt a fejlesztés alatt álló m ultim édi
ás VEGY-TAN-CD.

16 Berzsenyi D. Evangélikus Gimnázium, Sopron
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A jó l szerkesztett elektronikus tananyag a differenciált 
kém iaoktatás hatékony eszköze, am ely az oktatói instruk
ciók után a diákok önálló felkészülését biztosítja, lehetősé
get nyújt a hallgató egyéni képessége szerinti haladáshoz. 
Segítségével a m egtanulandó elméleti ism eretek m ellett a 
számolási készség kialakítására is lehetőség nyílik. Fontos, 
hogy a tanulás folyam atát a diák saját m aga tudja ellenőriz
ni, valam int érdeklődésének és képességének megfelelően 
bizonyos m értékig ütem ezni is.

M a már számos elektronikus tananyag áll rendelkezés
re, hiszen egyre nagyobb számban hozzáférhetők a segéd
anyagok szoftverek formájában, illetve a világhálón. A  vi
lágháló közvetlen  felhasználása az oktatásban azonban 
nehézségekbe ütközik, annak ellenére, hogy nagyon sok 
olyan hely létezik, ahol a kém ia tanulásához oktatási anya
got, kidolgozott kurzusokat, kvízeket és teszteket, periódu
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sos rendszerek adatbázisait, kém iatörténeti oldalakat, já 
tékprogram okat, valam int laborgyakorlatok leírásait, ké
m iai folyam atok an im áció it és k ísérletek  v ideó it lehet 
m egtalálni (pl. [1-2]). Ezek az ism eretek azonban gyakran 
nem rendszerezettek, az egyre növekvő inform ációmeny- 
nyiség feldolgozatlan, strukturálatlan, am ihez nyelvi ne
hézségek is társulnak. M indezekkel a tanulási szakaszban 
a diákok nem  tudnak megbirkózni.

A z oktatásban egy-egy tém akör látványos feldolgozá
sához igénybe lehet venni az idegen nyelvű kiadványokat 
is, de az otthoni felkészüléshez anyanyelven írt tananyag 
szükséges. Ennek legjobban hazai fejlesztésű multim édiás 
tan-CD-k (courseware) felelnének meg, am elyek a m agyar 
oktatási igényeknek és elvárásoknak megfelelő, m eghatá
rozott felépítésű tananyagot tartalmaznak, lexikonnal, fel
adatokkal, tesztekkel, játékokkal és egyéb szakmai infor
mációkkal egybeszerkesztve. Ezek a tan-CD-k nem  az órai 
m unkát segítik elsődlegesen, hanem  az otthoni tanulást, 
feladatm egoldást, gyakorlást, bár a fejlesztés munkájában 
aktív résztvevő a szaktanár, aki pedagógiai és didaktikai 
segítséget is nyújt a program ozónak és a grafikusnak a kü
lönböző m egjelenítések és m egoldások alkalm azásához. 
Fontos szempont, hogy a tananyagot kiegészítő anyagok  
(olvasm ányok, aktuális tudom ánytörténet, kislexikon) jó l 
elkülönüljenek a ténylegesen m egtanulandó részektől, de 
m égis könnyen elérhetők legyenek.

A VEGY-TAN-CD alapját az 1999-ben kiadott „Kémia  
K alauz-2” tananyaga képezi [3], am elynek általános és fi
zikai kémiai ism eretanyagát átdolgoztuk és a szervetlen ké
miai résszel kiegészítettük. A tananyagban a m odem  kém ia 
m inden közérdeklődésre szám ot tartó fejezete szerepel. 
Az általános kémiai leckék során a hallgatók az alapfogal
makból kiindulva az atomszerkezeten és a makroszkopikus 
tulajdonságokon át, a kémiai reakciók részletes m egism eré
séig jutnak el, a szervetlen kém ia fejezeteiben pedig az ál
talános összefüggések tárgyalása mellett ismereteket kap
nak m inden kém iai elem ről és fontosabb vegyületeikről, 
valam int a szervetlen kémiai technológia folyamatairól, al
kalmazásukról. K iegészítő olvasm ányok között kapott he
lyet továbbá a témához kapcsolódó tudománytörténeti ér
dekességek bem utatása is. A  VEGY-TAN-CD-t a komplex 
szemléletmód jellem zi, amely lehetővé teszi, hogy segitsé- 
gével a diákok a kém iát ne elkülönítve tanulják, hanem  a 
részletesen kidolgozott fejezetei révén felismerjék a term é
szettudom ányok egym áshoz kapcsolódását, amit a közel 
300 tudós, kutató részletes életrajza is segít.

Az elméleti tananyagot hipertextes oldalakon dolgoz
tuk fel, am ely a leckék m inden oldaláról lehetővé teszi a 
különböző h ivatkozások (fogalm ak m agyarázata, tudo
m ánytörténeti háttér stb.) elérését is. A szöveg megértését 
nem csak számos ábra, illetve a m ellékletként behívható 
képek, anim ációk szolgálják, hanem  úgynevezett mozgó  
példák  alkalm azásával bem utathatok a fizikai összefüggé
sek, törvények.

A számolási készség kialakítása az adott törvény ism er
tetésénél bem utatott, m egoldott típuspéldák alkalm azásá
val kezdődik. Ezt egészíti ki a háttérből behívható feladat- 
gyűjtemény, am ely adott leckéhez vagy adott tém akörhöz 
tartozik. A  példatár m inden feladatához m egoldásm enet is 
kapcsolódik. A fontosabb típuspéldák begyakorlását ún. 
generált fe la d a to k  teszik lehetővé, egy-egy feladatra akár 
többezres variációval. A  diák csak abban az esetben kap 
újabb feladattípust, ha az előzőt m ár jó l m eg tudta oldani. 
A  gyakorlás m ellett a hallgatónak lehetősége van saját fel- 
készültségének ellenőrzésére is. N agy előnye a tananyag
nak, hogy a szövegben és a szám olási feladatokban előfor
duló fogalm ak definíciószerűen m egjeleníthetők, és ezekre 
igen részletes -  magyar, angol és ném et cím szavakat tartal
m azó -  kislexikon  épül, am ely további navigációs pontként 
szolgál.

Az elsajátított ism eretek ellenőrzését különböző típusú 
tesztkérdések  teszik hatékonnyá, am elyek az általánosan 
alkalm azott változatokban készülnek. A szám ítógép a fele
letet azonnal értékeli és jelzi a diák számára, hogy a m eg
je lö lt válasza helyes volt-e. Ezenkívül játékos kvízek (ké
m iai keresztrejtvény, tém afelism erések) is seg ítik  az 
ism eretek ellenőrzését.

A kém ia oktatása és tanulása nem  nélkülözheti a perió 
dusos rendszer ism eretét és használatát, ami sokkal haté
konyabbá tehető interaktív m ódon. Ehhez kapcsolódóan az 
egyes elem ek helyének ism erete, valam int az elem ek nevé
nek és vegyjelének begyakorlása játékos m ódon, különbö
ző ism ereti szinteken m egvalósítható. Az előadások je lle 
ge nem  teszi lehetővé, hogy a d iákok a kü lönböző 
m olekulák m odelljeit kézbe tudják venni, viszont a térbeli 
alakjuk számos alapinform ációt ad tulajdonságaikról, vár
ható reakciókészségükről. Ezért a tan-CD nem  nélkülözhe
ti a vegyületek m egjelenítését, geom etriájának bem utatá
sát, am it a szám ítógép segítségével m érethűen m eg lehet 
oldani -  akár kalo tte- vagy pálcikam odellt használva. 
A  tananyagban gyors navigációt biztosít a tárgymutató, 
am ely cím alapján történő keresést tesz lehetővé.

A fejlesztési stratégiában olyan tananyag elkészítését 
tartottuk szem  előtt, am ely a tanári instrukciók után a diá
kok önálló fe lkészü lését biztosítja, lehetőséget nyújt a hall
gató egyéni képességéhez m ért haladáshoz. N em  kém ia 
szakos egyetem i, főiskolai hallgatóknak szántuk, elsősor
ban az agrár- és m űszaki felsőoktatásban.
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Az anyag kémiai képlete, mint a kémiaoktatás tárgya és eszköze

SZEM RÁD EM IL19 
SZTÁROSZTA V LADÍM IR20 

BALOGH JÓ ZSEF19«20^

Az ism ertetés tárgyalja az anyag kém iai képlete (AKK), 
m int a kém iaoktatás tárgya és eszköze fogalom kialakítás 
útjainak megvalósítását. Az AKK tanulm ányozásának első 
szakaszában fontos m egérteni megjelenésüket és kialaku
lásuk történetét. Ezen történelmi folyam at fontosabb állo
m ásai: az alkím ia m isztikus ábrázolásai, D alion  rajzos 
szimbólum ai, Berzelius betűs vegyjelei, Liebig  és Poggen- 
d o r f  napjainkban is használatos vegyjelrendszere.

M it is fejez ki tulajdonképpen az anyagok kém iai kép
lete? A  felelet ism eretében számos feladatot tudunk össze
állítani, azaz az AKK használata nem  csupán a kém iaokta
tás tárgyaként, hanem  eszközeként is szolgál.

A  kém ia oktatásának kezdeti időszakában az anyag és 
grafikus jelölése, az AKK a tanulás objektuma. A későbbi 
időszakban alakul ki azon gyakorlat, hogy az ism ert kém i
ai képletből m axim ális inform ációt merítsünk, majd m eg
je len ik  a fordított feladat: különböző inform áció alapján 
m egtalálni a megfelelő anyagot s annak grafikus ábrázolá
sát, a kém iai képletet.

A  kém iai képletek különfélék lehetnek: em pirikus, m o
lekuláris, szerkezeti, sztereokémiái stb. M int ism eretes az 
anyag kém iai elemi analízise az em pirikus képlet m egha
tározásához vezet. Az utóbbi képlet és más adatok birtoká
ban m egállapíthatjuk az anyag m olekulaképletét, am elyet 
tapasztalati képletnek nevezünk. H a azonban ism erjük az 
anyagot alkotó kém iai elem ek vegyértékeit, m egszerkeszt
hetjük a vegyület szerkezeti képletét. Végül bizonyos szer
kezeti param éterek birtokában összeállíthatjuk a molekula 
sztereokém iái képletét, illetve m egépíthetjük  a kristály  
elemi celláját.

M indezen lehetőségeket az alábbiakban igyekszünk 
szem léltetni a legism ertebb kémiai vegyület, a víz képleté
ből kiindulva.

1. A H20  képletű anyag elnevezése -  víz, dihidrogén- 
oxid. Fordított feladat: határozzuk m eg a képletét vagy 
összetételét a nehézvíznek, m észvíznek, klóros víznek, 
kénhidrogénes víznek, oxidált víznek, ásványvíznek stb.

2. Az anyag m inőségi összetételének m eghatározása: a 
víz összetételében hidrogén és oxigén elem ek találhatók. 
Fordított feladat: írjuk fel a víz különböző izotopomere- 
inek képleteit, figyelem be véve azt a tényt, hogy a hidro
génnek és az oxigénnek néhány izotópja van.

3. Az adott anyagnak az osztályozási rendszerben való 
m eghatározása: a víz -  összetett anyag, szervetlen anyag,

19 Ungvári Nemzeti Egyetem, Ukrajna
20 Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza

oxid stb. Fordított feladat: egyedi anyag vagy anyagcso
port kém iai képletének (KK) keresése ism ert sajátságai(k) 
alapján.

4. Az anyag összetételében szereplő elemek vegyértéké
nek és oxidációs számának m eghatározása: vegyértékek -  
H(I), O(II), oxidációs sz á m o k -  H (+ l), 0 (-2 ). Fordított fel
adat: az anyag képletének felírása elemei ism ert vegyérté
kei vagy oxidációs szám ainak alapján.

5. A z anyagszerkezet elm élete alapján összeállítható 
számos feladat: az anyagban létező kém iai kötés típusának 
és term észetének m eghatározása, az anyag elektron-, szer
kezeti és sztereokém iái képletének összeállítása. Fordított 
feladat: az A K K  m eghatározása, ha ism eretesek az anyag 
szerkezeti param éterei -  a kém iai kötés, illetve a kristály- 
rács típusa, szerkezeti képlet stb.

6. Az anyag mennyiségi összetételének meghatározása: 
a vízm olekula 2 hidrogénatom ot és 1 oxigénatom ot, 1 mól 
víz 2 mól hidrogénatom ot és 1 mól oxigénatom ot tartal
maz. Fordított feladat: az A K K  m eghatározása az anyag 
összeté te lében  ta lálható  elem ek atom szám ának vagy 
anyagm ennyiségének ismeretében.

7. A  relatív m olekulatöm eg (M r) és a moláris töm eg 
(M) kiszám ítása. Fordított feladat: az AKK felírása ismert 
M r és M birtokában.

8. Az anyag sűrűségének kiszám ítása gáz- vagy kon
denzált állapotban a m óltérfogat alapján. Fordított feladat: 
az anyag m olekulatöm egének és az AKK meghatározása, 
ha ism eretes a sűrűség és a móltérfogat.

9. Az anyag viszonylagos sűrűségének kiszám ítása (fő
leg gáznem ű anyagok esetében). Fordított feladat: a m ole
kulatöm eg m eghatározása az ism ert viszonylagos sűrűség 
alapján és az A KK felállítása.

10. Az anyag elem ei töm egarányának kiszám ítása. For
dított feladat: az A KK m eghatározása a kém iai elemek tö
m egarányának birtokában.

11. Az anyagot alkotó elem töm egrészének m eghatáro
zása. Fordított feladat: az AKK felírása az elem ek ismert 
töm egrészei alapján.

12. Az anyag szerkezeti egysége (atom, ion, molekula) 
töm egének kiszám ítása. Fordított feladat: a moláris tömeg 
kiszám ítása és az AKK m eghatározása az adott anyag szer
kezeti egysége ism ert töm ege alapján.

13. Az anyag töm egének kiszám ítása az AKK s egyéb 
adatok ismeretében.

Az AKK alkalm azása lehetővé teszi a kém iaoktatás ha
tékony összekapcsolását a legkülönfélébb aktív oktatási 
form ákkal és módszerekkel.
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Nem kémia, nem fizika, elektrokémia

WAJAND JUDIT21

Tanítási tapasztalataink birtokában talán tanulságos elgon
dolkozni azon, m iért is okozott és okoz még a mai napig 
gondot az, hogy a középiskolai kém iatanítás során a tanu
lók értve elsajátítsák és felhasználni, alkalm azni is tudják 
az elektrokém iai ismereteket.

A problém ák -  vélem ényem  szerint -  a következőkből 
adódtak és adódnak:

1. az elektrokém iai ism ereteknek a tantervben elfoglalt 
helye,

2. az elektrokém iai fogalm ak közötti kapcsolatok feltá
rásának hiánya,

3. az integráció hiánya a többi term észettudom ányos 
tárggyal,

4. a m otiváció hiánya.
1. A  N em zeti alaptanterv (továbbiakban NAT) beveze

téséig az általános gim názium ban az elektrokém iai ism ere
tek a 11. osztály elején, a leíró szervetlen kém ia tárgyalása 
elő tt szerepeltek . Ez azt je len te tte , hogy a kém iai 
redoxireakciók tárgyalása után, bő egy év elteltével, a szer
ves kém iát követően került sor az elektrokém iai ism eretek 
tanítására. Ezért az elektrokém ia tanítása során a tanár 
alig-alig tám aszkodhatott a kémiai redoxireakciók 9. osz
tályban m egtanított ism eretanyagára. M a már a NAT (és a 
K erettan terv) szerin t az elektrokém iai ism eretek  a 
redoxireakciók tém akört követi, m egkönnyítve ezzel az 
elektrokém iai reakciók, m int speciális redoxireakciók ér
telmezését.

2. M ilyen kapcsolat (azonosság és különbség) van tehát 
a kém iai redoxireakciók és az elektrokém iai reakciók, il
letve a különböző elek trokém iai rendszerek között? 
Az elek trokém iai reakciók  heterogén  redoxireakciók, 
am elyekben az oxidáció és a redukció m indig a folyékony 
és a szilárd fázisú anyag érintkezési, más szóval határfelü
letén m egy végbe, térben egym ástól elkülönitve, m iközben 
elektrom os energia szolgáltatása vagy felhasználása törté
nik. A  kém iai redoxireakciók esetében az energiaváltozás, 
hő- és fényenergia, és az elektronátm enet a részecskék 
érintkezésekor, közvetlenül m egy végbe.

Az elektrokém iai reakciók esetében az energiaváltozás 
főként elektrom os -  esetleg kism értékben -  hőenergia for
m ájában történik. Az elektronátm enet pedig nem  közvetle
nül, hanem  fém es vezetőn keresztü l egy adott irányba 
megy végbe, vagyis az oxidáció-redukció térben elkülö
nül, és a folytonos elektronáram  biztosítására az elektro
m os áram nak a reakcióközegen is át kell haladnia (ionos 
vezetés).

A  kém iai és elektrom os energia elektrokém iai rendsze
rekben történő átalakításának vagy átalakulásának három 
esetét különböztetjük meg:

-  a galváncellákban -  igen jó  hatásfokkal — alakítanak 
át kém iai energiát elektrom os energiává,

-  az elektrolizáló cellákban elektrom os energia befek
tetése árán nyerünk jobb vagy számunkra értékesebb 
anyagot,

-  az anyagok elek trokém iai korróziójában a káros 
anyagátalakulás közben keletkező elektrom os ener
gia kárba vész.

A galváncellák elektrom os áram term elő képességének 
közvetlen oka a két elektród közötti feszültség, am ely a két

21 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

egyensúlyi elektródpotenciál különbségéből adódik. Ha a 
galváncella anódjának negatívabb, katódjának pozitívabb 
potenciált biztosítunk, akkor a cellafolyam atok ellentétes 
irányba m ennek végbe, és a galváncella elektrolizáló cellá
vá alakul.

3. A z integráció a többi term észettudom ányos tárggyal 
m egvalósítható, ha építünk főként a biológia és a fizika -  
általános iskolában -  már elsajátított ism eretanyagára (pl. 
energia, töltés, elektrom os áram), illetve a kém iában tanul
takat a fizika, a biológia tárgyak a későbbiekben felhasz
nálhatják és továbbfejleszthetik. A  hétköznapi, környeze
tünkben lejátszódó je lenségek  m agyarázatánál kom plex 
m ódon je lennek m eg a kém iában, biológiában, fizikában 
tanultak, am elyek több oldalról világítják m eg a problém át 
és segítenek abban is, hogy a tanuló előtt világossá váljék 
a tanórán elsajátított ism eretanyag fontossága, felhasznál
hatósága.

4. A legtöbb m otivációs lehetőséget a környezetben és 
az élő szervezetben végbem enő elektrokém iai folyam atok, 
az ezeket dem onstráló kísérletek, azok m agyarázata, az 
elektrokém iai ism eretek gyakorlati hasznosításának lehe
tőségei, illetve az elektrokém iával kapcsolatos érdekessé
gek szolgáltatják. Az elektrokém ia gyakorlati felhasználá
sa, a galváncellák , (akkum ulátor, tüzelőanyag  cellák, 
elektrom os autó stb.) az elektrokém iai korrózió és az elekt
rolízis példáján tárgyalható. A kísérletek és azok m egfele
lő értelm ezése ráébresztheti a tanulókat arra, hogy elektro
kém iai ism erete iket felhasználhatják  a környezetükben 
lejátszódó folyam atok m agyarázatára. Segítségükkel m eg
m utathatjuk  m ilyen  elek trokém iai fo lyam atok  m ennek 
végbe a gyüm ölcskonzervekben [1], egyszerű elem et ké
szíthetünk bébiételes üvegből, lim onádéelem m el m űköd
tethetünk faliórát, elektrolizálhatunk grafitceruzák segítsé
gével, és m ég sok m ás k ísérlettel szem lélte the tjük  az 
elektrokém ia jelentőségét [2]. Jól bevált m otivációs esz
köz a tém akörbe vágó érdekességek összegyűjtése és m eg
beszélése. Ilyen, az elektrokém ia tanítását színesítő érde
kesség például a N ew  York-i Szabadság-szobor korróziója, 
az 1809-ben felfedezett „elektrokém iai távíró” , az elektro
mos halak [3], vagy a növényi és állati sejtek életfolyam a
taihoz társuló elektrokém iai je lenségek [4] stb.

A  fogalm ak pontos és továbbfejleszthető m egtanítása, a 
m egfelelő kísérletek kiválasztása, elvégzése és értelm ezé
se, illetve az elektrokém ia gyakorlatban tapasztalt jó  és 
rossz hatásainak bem utatása segíthet abban, hogy tanuló
ink könnyebben elsajátítsák, értsék és alkotó m ódon hasz
nálni is tudják elektrokém iai ism ereteiket.
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A „Szigor herceg” vegyészopera

A  szü le té se  p e rc é tő l  k ezd ve  s ikeres és h a m a r  h a g y o m á n n yá  vá ló  v eg y észo p e ra  194 7  tavaszán , a z  a k ko r i h a rm a d éves  vegyész  
év fo lya m  e g y  le lkes  és a k tív  c so p o r tjá n a k  ko lle k tív  m u n k á já b ó l szü le te tt. E g y  k is  v id á m  m ű so rra l k ív á n tá k  e lb ú csú z ta tn i az  
a k k o r  v ég ző s  n e g y e d ik  -  de  „ o k le ve les  v eg y ész  " -k én t e ls ő  év fo lya m o t. A  sp o n tá n  tém a vá la sz tá s t é s  a  c ím a d á s t term észe tesen  
a  h a llg a tó k  és a  p ro fe sszo ro k  szá m á ra  e g y a rá n t ú j k ép zés i és sz ig o r la ti  re n d szer  b e ve ze té se  ih lette . A  m e g va ló s ítá s  sz ín vo n a la  
a z a lk o tó k  ze n e i  és á lta lá n o s  m ű v e ltsé g é t tükrözte . A  ta n á ro ka t sem  k ím élő , en yh én  c s ip k e lő d ő  h u m o r  a  háború t, a z  o s tro m o t 
és a sz e rv e ze tt  e m b er ir tá s t éppen  c sa k  tú lé lő  (pesti) e m b erek  a k ko r i é le té rzéséb ő l fa k a d t.  A  v iz sg á zó k  és a  v iz sg á z ta tó k  hu m o 
ros á b rá zo lá sá t a  b e m u ta tó  e lő a d á so n  m in d k é t é r in te tt c so p o r t h a n g o s  te tszé sn y ilvá n ítá ssa l fo g a d ta . M in d e z  e lkép zelh e te tlen  
le tt  vo ln a  k é t é vv e l korábban , d e  k éső b b en  is! A  veg yész  tá rsa d a lo m  szeren c sé jé re  a te k in té ly e ke t ó vó  cen zú ra  a  rep rizekre  nem  
te r je d t ki, e zé r t a  S z ig o r  h erceg  fe lú jítá sa  h a g y o m á n n yá  v á lt a  TTK -n, ső t  á tte r je d t a  B M E -re  is, és m in d a n n y is zo r  m e g is
m étlő d ö tt, a m ik o r  e g y  v á lla lko zó  s z e lle m ű  e lő a d ó  c so p o r t ö sszeá llt.
B e re c z  E n d re  p ro fe s s zo rn a k  e g é s z  k is  g y ű jte m é n y e  va n  s zö ve g kö n y v ek b ő l, s z e re p o s z tá so k b ó l és m e g h ív ó k b ó l a z  19 4 7 -es  
e lső tő l e g y  1 999-es k e lte zé sű  szerep o sztá sig . A  m ű  teh á t tú lé lte  a re n d szervá lto zá so ka t, m in t a z  ig a zi k la ssziku so k . F á jd a lm a s  
tény, h o g y  a z  e re d e ti s ze r ző k  é s  a z  ő sb e m u ta tó  szerep lő i k ö zü l so k a n  n in c se n e k  m á r  közö ttünk .
A  k ö ve tk e ző k b en  kö zre a d ju k  a  S z ig o r  h erceg  szö veg kö n yvé t. A  fe l je g y z é s e k  s z e r in t a  s z e r ző k  k ö zö tt v o lta k  B erec, B ihari, 
F ra kn ó i, G árdos, K ardoss, K őrös, L ibor, R ádi, és m é g  so k a n  m ások. A  m u zs ik á t a ze n e iro d a lo m  k la ssz ik u sa itó l kö lc sö n ö z té k

H a jd ú  F erenc*

SZI GOR HERCEG
Szintetikus zenés sorstragédia 
egy felvonásban, utójátékkal 

Ötödik, bővített, részben átdolgozott kiadás

S z e r e p l ő k :
I. p ro f, II. p ro f, III. p ro f  K o cso n y a  M alv in ,

V izsgázók : P an cse r  E te lka , G á lick ő  L ász ló
T anársegéd

K órus, rek to r, d ék án o k

Kórus:

Lánykar:
Kórus:

Pancser E.
(kezét
tördelve
belép)
Kórus:

Kocsonya
(remegve
belép)

Kórus:

Nyitány (Szöktetés a szerájból)
A nyitány alatt az üres színre (szigorlati terem) 

egyenként szállingóznak be a kórus tagjai

Itt ma szigorlatot tart a professzori kar (Trubadúr, 
Három derék kollégánk ma Cigánykórus)
vizsgázni akar,
Itt ma vizsgázni akar.

Ki az, ki itt közelegni látszik?
Egy szép vegyészleány!
Át is megy ő talán...
Ne félj, ne félj, bolond szívem, (Mosoly országa) 
Úgyis tudom már,
Hogy itt engem ma elhúznak,
Rám a bukás vár!
Ne félj, ne félj, vegyészleány,
Nem lesz semmi baj,
Rájuk nevetsz, s elolvadnak 
Ők is, mint a vaj!
Itt a vizsga ideje (Kadosa: Májusi
Könnyhullás és gyász köszöntse, köszöntő)
Zeng és dalol az élet,
Én meg remegek, félek,
Tudom-e jól a fiz-kémet?
Mitől félsz, kis Kocsonya,
Hisz te vagy nagy koponya,
Zeng és dalol az élet,

* 1072 Budapest, Rákóczi út 12.
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Nem kell remegned, félned, 
Hisz te fújod a fiz-kémet!

Gálickő L. : Engem nem érhet itt ma semmi vész, (Carmen,
(beront) Mert a fejemben van az egész. Torreádor

Két napig tanultam kémiát, 
Mindent tudok tehát,

induló)

Hisz az első negyven s az utolsó 
Tíz oldalt vettem át!

Kórus: Üdv néked, bátor szigorlatozó, 
Bátran állj ki, vár a dobogó. 
Profok bármit kérdezhetnek már, 
Te híven megfelelsz,
Hiszen homlokodon a tudomány 
Világító sugár!

Tanársegéd: 
(futva jön)

Csend legyen, mert jön a bizottság! (Recitatív)

Kórus: Csak csöndben, csak halkan, itt jönnek ők!(Tannháuser,
vendégek bev.)

(A professzorok bevonulnak talárban és fejfedőben. )
Kórus: //:Üdvözölve légy, dicső bizottság, 

Üdvözölve légy dicső bizottság,
Téged esdekelve kérünk,
Nékik irgalmazzatok, tok tok, tok://

I. prof: Vizsgabizottság mi vagyunk, (Schubert-
Megjöttünk, itt vagyunk, Berthé:
Senki se tudja, hogy mit kérdezzünk, Tschöll papa
Még mi se tudjuk, ez a bajunk! lányai)

Profok: Vizsgabizottság mi vagyunk, 
Megjöttünk, itt vagyunk!

II. prof: Ó. Az lesz a kéjes óra, (Mozart: Ozmin
Álljon ki a dobogóra,
//:És feleljen, ön, tud, ön, ha tud://

ária)
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III. prof: Ó, be szép lesz, ó, be jó lesz, 
Itt ma roppant sok húzás lesz,

III. prof: Na, és mit tud a benzol képletéről? (Próza)

Hahaha... Pancser: Londoni omnibusz tetején utazott Kekulé, (Éjjel az
Profok: Ó, ez lesz a kéjes óra stb. és álmodott. omnibusz 

Akkor is a benzol képletén, tetején)
Tanársegéd: Pancser Etelka, te kezdd el! (Tannháuser a hat szén helyzetén

Dalnokverseny) gondolkozott.
II. prof: Első kérdésünket hallja, (Bizet: Almában hat kis majom egymás farkát kergette,

Erre feleljen ön, ha tud, Carmen, S felkiáltott Kekulé meglepetve:
Első kérdésünket hallja, gyermekkar) lm itt a benzol, mit keresék,
Mi a Raman-effektus? Végre hát megleltem a gyűrűjét!

Pancser: Ó jaj! Mit mondjak hát? (Wagner Kórus: Álmában hat kis majom egymás farkát kergette,
Csak menjek át! dallamok) S felkiáltott Kekulé meglepetve:
Ő volt, ki a tömegvonzást ím itt a benzol, mit kerestem,
Törvénybe foglalta, és... Végre hát megleltem a gyűrűjét!

Profok: Nem, nem! Nem, nem! Profok: Jól van, jól van, jól van megfelelve, (A képzelt beteg
Pancser: Ő volt, ki a golyót ejtette, s figyelte, Méltó, méltó őkegyelme a kitűnő jegyre! akkori

Hogy koppan, mint koppan, puff! előadásából)
Profok: Nem, nem! Nem, nem! Kórus: Kitűnőt kapott Etelka, (Glóri, glóri, alleluja)
Pancser (rémülten áll) kitűnőt kapott Etelka,
Kórus: Szín-kép-vo-nal, szín-kép-vo-nal! Kitűnőt kapott Etelka,
Pancser: Rámán egy hindu fizikus-fajta, (Rossini: mert ő egy nagy Pancser!

Ki kísérletét egyszer eltolta. A sevillai Tanársegéd: Kocsonya Malvin, te jössz most! (Tannháuser)
Sok színképvonal jelent meg rajta, borbély, II. prof: No-os mit mért a laborban? (VerdLTraviáta
Vékony és vastag, sokféle fajta I. felv. Figaro) Violetta és Alfréd kettőse)
(összevissza) Kocsonya: Üvegkockát.
A Nobel-díjat mégis ő kapta, II. prof: No de mijét, kérem?
Pedig Smekal ezt megálmodta! Kocsonya: Mily könnyű e kérdés,

Kórus: A Nobel-díjat mégis megkapta, A tömegét mértem.
Pedig Smekal ezt megálmodta! II. prof: S az a módszer, mellyel mérte,

I. prof: //:Arra feleljen most, kollegina, (Mozart: Don Gauss módszer vagy Borda?
Hogy milyen anyag a piridin!:// Giovanni, Kocsonya: Nem módszerrel mértem,

pezsgőária) Mérleg volt, de ócska.
Pancser: A piridin bűzös bázis. (Sev. borb. Éneklecke) II. prof: S mi történne, ha e kockát
I. prof: Jól van, jól van, roppant köszönöm A Himaláján mérné?
Pancser: Bűzös bázis a piridin Kocsonya: Ugyanaz, mint itt most,
I. prof: Jól van, jól van... Dideregnék, fáznék.
Pancser: A piridin illata rossz II. prof: S mi történne, ha eső esne,
I. prof: Ezt már mondta, mondjon mást is! Míg a kockát méri?
Pancser: A piridin szaga nem jó Kocsonya. Van kalucsnim s ernyőm,
I. prof: Ezt hallottam, mondjon már mást is! Nem kell attól félni.
Pancser-prof: Illata nem jó, szaga bűzös II. prof: S mi történne, ha a súlyok

Ezt már mondta, mondjon mást is! Nem volnának rézből,
Szaga kellemetlen, illata bűzös / És az üvegkocka
Ezt már mondta... Kiesnék kezéből?
Illata nem jó, szaga bűzös S mi történne, ha nem volna
Ezt már mondta, mondjon mást is! Gauss módszer, sem Borda, 

S ha nem volna mérleg,
Pancser, Illata nem jó, szaga bűzös és nem volna kocka?
profok: Térden állva itt könyörgünk, Nos, kisasszony, nos, kisasszony,

Szaga kellemetlen, illata bűzös Feleljen hát szépen!
Csak mondjon mást is, Várom csengő hangját,
Csak mondjon mást is! Felpezsdül a vérem!
Kitűnőt kap, megígérjük, Profok: Nos, kisasszony, nos, kisasszony,
Csak mondjon mást is, Feleljen hát nékünk,
Csak mondjon mást is! Vájjuk csengő hangját,

Pancser: Hát jó (Próza) Felpezsdült a vérünk!
(fölényesen) Kórus: Kocsonyácska, Kocsonyácska,
III. prof: Nos, miről akar feleim? Felelj meg hát nékik, 

Bölcs szavaid őket
Pancser: A szerves kémia történetéről. Menten megigézik,

1828-ban kitörött a háború, (Svéd hatos, Kocsonya: Ha nem volna mérleg, kocka,
Wöhler és a vis vitális vagy Gauss módszer és Borda,
összevesztek cudarul. Beethoven: Az életem, kérem,
Ebből aztán lett egy roppant Örömóda?) Csupa öröm volna!
zavaros história, II. prof: Nevetséges, hahaha, a fizkémet nem tudja (Strauss:
Hiszen ebből lett az egész Meg fog bukni, hahahaha! Denevér)
organikus kémia! Profok: Nevetséges, hahaha, hogy lehet ez, Kocsonya? 

Ilyen szégyent, hahahaha!
Kórus: Ebből aztán lett egy roppant zavaros história, II. prof: Hát lássunk talán egy gyakorlati kérdést! (próza)

Vizeletből lett az egész organikus kémia! Figyelje hát a kérdést, kollegina, (Denza:
Esedezem, esedezem! Funicula)
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Profok:
Kocsonya:

II. prof: 

Profok:

Kórus:

Tanársegéd: 
I. prof:

Kórus:

I. prof: 
Kórus:

Gálickő:

I. prof:
II. prof:
III. prof: 
Kórus: 
(Hangosan 
súgva) 
Gálickő:

Kórus:
Gálickő:

Kórus:

Gálickő:

Kórus:

I. prof:

Ha összeütközik ix molekula 
Szélsebesen, szélsebesen,
Számolja ki az ütközés sztéri- 
Kus faktorát, kus faktorát,
S rögtön ábrázolja eme függvény 
Sinusát és cosinusát.
Ha ezt tudja, kedves Kocsonya,
Bölcsebb Ön, mint Maxwell démona,
Entrópié, entrópiá, entrópié, entrópió,
Nos, számoljon s feleljen, hisz ez roppant izgató!
Ha ezt tudja, kedves Kocsonya stb.
E kérdésre a felelet (Offenbach:
Egyszerű, hogy nevetek, Kánkán)
Tangens pível beszorzok, és 
Fejre állva integrálok,
Arcussinus ix per kettő,
Majd levonok pí felet,
Ábrázolva hiperbola,
Melyben van egy kúpszelet!
Nagyszerű volt, csodálatos koponya,
Mily tehetség, kitűnőt kap Kocsonya!
//:Kitűnőt kap, kitűnőt kap, kitűnőt kap Kocsonya,:// 
Jól van, jól van, jól van megfelelve, (A képzelt
Méltó, méltó őkegyelme a kitűnő jegyre. beteg)
Kitűnőt kapott Malvinka 
(Glóri, glóri,
Kitűnőt kapott Malvinka 
alleluja)
Kitűnőt kapott Malvinka,
Mert ő a Kocsonya!
Gálickő László, te jössz most! (Tannháuser)
Kolléga úrnak van egy sósav oldata (Erkel: Bánk 
Melynek nem ismert a koncentrációja: bán, Bordal) 
Mely úton célirányos azt most 

meghatározni,
És Winkler-korrekciót is figyelembe venni?

Gondold s fontold meg azt,
Mit nékik válaszolsz,
Mert amíg tudsz, te meg nem buksz,
//:Bátran felelj hát, hogyha tudsz://
Felelj!
Mert amíg tudsz, te meg nem buksz,
//:Bátran felelj hát, hogyha tudsz!://
Ha sósavoldatot kapok, könnyű nekem (Diák

a dolgom, bordal)
Sav ez a javából, ezt neve mutatja.
Előveszem bürettám, s megtöltöm én azt lúggal, 
Nullára állítom a meniszkuszát.
Cseppenként adagolom azt, s ha gondolom, elég, 
Leolvasom bürettám század köbeire ...
Elvi hiba van!
Hiba van!
Hiba van!
In-di-ká-tor! In-di-ká-tor!

A lakmusz ingatag, nem látod; (Verdi: Rigoletto) 
hol csap át,
A fenolftaleint bántja a karbonát;
Egy indikátort használunk mi mind: 
Para-etoxi-krizoidint!
Redox, redox ...
Krizoidint!
A metiló-oranzs boraxhoz nem való,
A timolkék pedig gyenge savhoz nem jó.
Egy indikátort használunk mi mind: 
Para-etoxi-krizoidint!
A spájzból minden dzsem szerepel színiben,
Málnaként oxidál, s mint grépfrút redukál.
Egy indikátort használunk mi mind: 
Para-etoxi-krizoidint!
Csak egyetlen szóra még, kolléga úr! (Bugi-vugi)

mkl

Tudni kell jól a kémiát,
Főleg az analitikát,
Klórcián mért nem oxidál,
Aszkorbinsav mit redukál,
Francium kloro-platinát 
Mit mikor okkludál.
(S ezek után)
Oly könnyű elemezni 
Hajszálban talliumot,
Kitűnő eredményt kap,
Ha a faktora pontos volt.
De ha önnek rossz a titere,
Hasból jön ki a számjegye,
Tök lesz az ismeretlené,
Elhúzzuk, az lesz a vége,
Még a miniszter sem menti meg!
Tudni kell hát a kémiát,
Főleg az analitikát,
Bürettát régen ki használt,
Kehelytölcsérrel ki babrált,
Valamint (növekvő atomsúlyuk sorrendjében)
Winkler Lajos, Kolthoff Izsák és a 
Pungor Ernő mit csinált?

Gálickő: Tanultam én a kémiát,
Főleg a jodometriát;
Brómcián hogyan oxidál,
Tioszulfát mit redukál,
Winkler Lajos, Kolthoff Izsák és a 
Kőrös Bandi mit csinált,
De hogy a Pungor Ernő mit csinált,
Azt nem tudom.

Profok: Meg-döb-ben-tő...
III. prof: Hát mit tud kegyelmed a trinitrofenolról? (Rossini:

Hogyan állítaná elő, s ha kész van, Sevillai b.
Mire való? Rágalom ária)

Gálickő: Hiányzott a j egyzetemből,
Nem készültem én hát ebből...

III. prof: Idefigyeljen hát akkor, kegyelmed!
Ha a fenolt megnitrálom,
Rámegy három, rámegy három 
Nitro csoport, ha kivárom,
Rámegy három, rámegy három gyök!
S olyat dörren, mint egy ágyú,
Olyat dörren, mint egy ágyú,

Bumm!
//:És a lombikom tartalma 
Felrepülve, fennragadva,
Mennyezetre felrepülve,
Vakolaton elterülve,
A fejemre lecsepegve,
Ott! Ott fekszik!://

Gálickő: Hisz az előbb még ott feküdt! (Próza)
III. prof: Azt a Pista bácsi már rég eltakarította!
II. prof: Ejnye-bejnye, ezt sem tudta, (Hollári,

Mondja meg hát nékem azt holláró)
Tán a szerves kémiából,
Hogy mi az aminoplaszt?

Kórus: Hollári, holláró,
Hogy mi az aminoplaszt!

Gálickő: Aminoplaszt az egy terpén,
Influenza ellen jó,
Lelőhelye Afrikában 
Éretlen kókuszdió...

Profok elájulnak... közzene (Gyászinduló)
Tanársegéd locsolja őket

Profok: Mi balga ő, mi balga ő, (Rossini: Teli
E felelet falrengető! Vilmos nyitány)
Mi balga ő, mi balga ő,
Ez hát falrengető!
//:Meg-meg-meg-meg-meg-meg-meg-meg-
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Gálickő:

Profok:

Gálickő:

Profok: 

Gálickő: 

III. prof:

Gálickő:
Profok:

Kórus:

meg kell őtet buktatni://
Mi balga ő, mi balga ő,
Ez hát falrengető!
Óh, ha tudnák, mily sokat (Traviáta,
Magoltam egy hét alatt, Germont ária)
De most, hogy idekerültem,
Én mindent elfelejtettem.
Ez csak üres kifogás,
Buktassuk meg a pofát, 
így megtanulja legalább 
Az organikus kémiát!
Ébredjen fel bennük az emberi lelkiismeret, 
Engedjenek át, ki eddig is annyit szenvedett,
És akkor majd meglátják, ki lesz az első diák,
Majd meglátják, csak engedjenek át!
Elégtelen, elégtelen, elégtelen!
Hordd el magad, hordd el magad, hordd el magad!
Óh jaj, kirúgtak engemet a szőrös szívűek! (Rigoletto,

Trala, trala)
Az utolsó kérdésünket halljad meg hát, (Huszka: 

te vegyész! Gül Baba)
Hogyha erre jól megfelelsz, átengedünk, 

aztán kész!
Hát mondja meg nékem, kedves kolléga, (Donizetti: 
Hogy megy magának a szerves kémia! Don Pasquale) 
Mondja meg nékem, hogy mit tud róla,
Feleljen nékem szépen sorba!
Mi az az azobenzol, piridin, és imidazol-alanin, 
Cellulózé, kinidin, omitin és sztachidrin,
Furfurol és flavonol (hadarás)
Komplexon és ciklotron;
Mondja meg nékem gyorsan, de gyorsan,
Ily könnyű kérdést még nem adtam!
Mondja meg nékem egyetlen szóval,
Ily könnyű kérdést még nem adtam!
Ezek mind organikus vegyületfajta féleségek! (Próza) 
Jól van, jól van, jól van megfelelve, (A képzelt
Méltó, méltó őkegyelme az elégségesre! betegből)
Éljen a derék Gálickő, (Glóri, glóri,
éljen a derék Gálickő, alleluja)
Éljen a derék Gálickő, 
mert átengedték őt!

(Függöny)

Ünnepélyes közzenére bevonul a rektor, a dékánok és a profok
Rektor:
(mutatja)
Dékánok:

Profok:

Rektor:

Profok:

Rektor:

Dékánok:
Rektor:
Profok:
Rektor:

Profok:
Rektor:

Dékánok:
I. prof:
II. prof:
III. prof: 
I. prof:

A rektor bácsi van itt 
Mit e pleesni bizonyít 
Mi vagyunk a dékánok,
Megjöttünk fiúk, lányok.
S a professzorok kara,
Tudomány dicső hada.
Azért jöttünk mi ide 
E nagy tömeg közibe...
Mért is jöttünk mi ide,
E nagy tömeg közibe?
Hogy vegyészeket avassunk,
Diplomát osztogassunk!
Aha ...
No-os Rector Magnifícus 
... és mi, dékánok 
Egyenként 
... és összesen 
Önökkel tudatjuk,
Hogy az ülést megnyitjuk,
... ezeket felavatjuk,
És búcsúbeszédünket gyorsan elhadarjuk: 
Egyetemünket, gyermekink, most elhagyjátok, 
Ásványtani gyakorlatra többé nem jártok,
Nem mértek üvegkockát.
Nem mostok több bürettát,
Nem szidjátok a krizoidin jó nagymamáját. 
Téged többé digerálni nem fog már a prof,

(Hull a pelyhes)

(Bizet: Carmen 
II. felv.-ból)

Mérésedet s a prepiket vissza nem kapod,
De ha cementet vizsgálsz,
És ott is sacimetrálsz,
Eredményed rossz, s esetleg összedől húsz ház!
Ha a fenolt nitrálgatod,
És az eszed máshol jár,
Jól vigyázz, mert ezalatt fel- 
Robbanhat az egész gyár!
Nem lesz több szigorlatod, nincs már kollokviumod, 
De, ha nem tudsz, a diplomád tűzbe dobhatod... 
Elérkezett a legünnepélyesebb pillanat,
A társaság kézfogásra idejárulhat 
No, csak semmi izgalom, nyugalom, csak nyugalom 
E kézfogást, esküszöm, hogy én ingyen adom.
Először is, buta vegyész, most énhozzám lépsz,
S rögtön két lépéssel balra ide mellém elmész.
Kettőt jobbra, majd balra, így megy ez, te kis csacska, 
Míg csak kínodban nem mászol fel a szép falra!
No-os Rector Magnifícus 
... és mi, dékánok,
A vegyésszé avatást ezennel kimondjuk,
S ha ezt önök nem hiszik,
Nézzék meg e szép fecnit,
Melyet kisebb és nagyobb pecsétünk 
Idefent díszít.
Elfáradtam a beszédben, öreg is vagyok,
Vége a cécónak, tehát hazaballagok...
De mielőtt elmegyünk, az után esedezünk, hogy 
A fináléban mi magunk is részt vegyünk...
Földöntúli boldogságtól (Beethoven:
Bűzlik a vegyész-világ, IX. szimfónia
Felavatták Gálickőt, Örömóda)
Pancsert s a kis Kocsonyát.
//:Örvendj te is, tisztelt néző, 
zengjük az öröm dalát,
Lehúzzuk a függönyt, és 
Befejezzük az operát://
(Mert) akinek ennyi jó kevés, (Mozart:
Azt érje gáháncs éhés megvetés! Szöktetés...)

Vége.

F ü g g e l é k
(egy jól sikerült szám, de a fenti összeállításból kimaradt)

Kérdés: Mit tud a Hoffmann-féle körkemencéről?
(A téglagyártásról)

Felelő: A Hoffmann-féle kö-hőrkemence (Huszka: Bob herceg,
Emeletes nagy épület, Londonban, hej...)
Amelyben vannak fülkék, amelyek 
Tulajdonképpen nincsenek.
S az ellenáram elve alapján 
Rohan a füstgáz körbe szaladván,
S a legmelegebb hideget 
a meleg tégla kapja meg ...
A lehidegebb meleget 
a hideg tégla kapja meg.

Kórus: S az ellenáram elve alapján
Rohan a füstgáz körbe szaladván,
S a legmelegebb hideget 
A meleg tégla kapja meg.
S a leghidegebb meleget 
A hideg tégla kapja meg.
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Vélemények, válaszok, vita

Hozzászólás Hajdú Ferenc „Szubjektív visszaemlékezés 
az okleveles vegyészek tudományegyetemi képzésének kezdeti 
éveire Magyarországon” című cikkéhez*

A szerző fenti tanulmányában a műegyetemi vegyészmér
nökképzést és az akkoriban ott uralkodó szellemet bírálja 
éles hangnemben, melyekre az alábbiakban szeretnék ref
lektálni.

1. A nyilvános rendes egyetemi tanár -  szerző állításá
val ellentétben -  nem a legmagasabb, hanem az ún. 5. fize
tési osztályba tartozott a miniszteri tanácsokkal és néhány 
kiemelt állami intézmény, pl. a volt Technológiai és 
Anyagvizsgáló Intézet vezetőjével együtt, mellyel a „mél- 
tóságos” cím használata együtt járt. Az 1-től 4-ig terjedő 
fizetési osztályok a miniszterelnök, miniszter, államtitkár, 
miniszteri osztályfőnök státusának felelt meg, míg a cím
zetes egyetemi tanár a 6. osztályba tartozott.

2. Jómagam 1943-ban kezdtem el vegyészmérnök ta
nulmányaimat és ezen a karon egyedül a professzor meg
szólítás dominált, soha méltóságos megszólítással nem ta
lálkoztam. Tény, hogy az akkori Műegyetem néhány 
professzora, pl. a fizikus Pogány elvárta ezt a megszólítást, 
de ha a szerző ezt a „méltóságosuramozást” -  ahogy ő so
raiban említi -  vádként hozza fel, akkor Ilosfalvy profesz- 
szort még inkább el kell ítélnie azért, mert az I. világhábo
rú előtti időkben elvárta, hogy hallgatói a kollokviumokra 
zsakettben jelenjenek meg.

3. Kétségtelen, hogy a Műegyetem a Tudományegye
temmel szemben előnyösebb anyagi ellátásban részesült, 
de ez igen nagy mértékben az ipartól kapott támogatásnak 
tulajdonítható. Ezúton jöttek létre a ‘30-as évek végén pl. 
a Textil-Műanyagkémiai, a Szerves Kémiai Technológia 
jogelődje és az Atomfizika Tanszékek, melyek létesítési 
költségét és a fenntartással együtt járó kiadások egy részét 
a Goldberger Művek, ill. az Egyesült Izzó viselték. Ez ese
tekben az adományozóknak jogában állt a kinevezendő 
professzorok személyére javaslatot tenni, amit a Kultusz
minisztérium Csűrös Zoltán és Buy Zoltán megbízatásával 
el is fogadott.

4. Igaza van a szerzőnek abban, hogy 1947-ig a mérnö
ki pálya -  kivéve az építészmérnök szakot -  a nők előtt zár
va volt, úgy ahogy abban az időben számos területen, pl. a 
politikai, gazdasági élet vezetői beosztásban, a rendőrség
ben női alkalmazottak nem voltak. A dolgot humoros olda-

* Magy. Kém. Lapja, 58, 306 (2003)

Iáról tekintve mi hallgatók a kolléganők hiányát sajnála
tosnak tekintettük, és ennek pótlására fel-felkerestük Gróh 
professzor előadásait is, így bizony számos csinos „ve
gyészlánnyal” kerültünk kapcsolatba.

5. Emlékezetem szerint -  a szerző állításával ellentét
ben -  a ‘30-as években több mint 20 vegyészmérnöki dip
loma kiadására került sor. 1943-ban 120-an kezdő hallga
tók, alig fértünk el a Kémia I. kiselőadó-teremben, és 
megdöbbenve hallgattuk Putnoky prof. bevezető szavait, 
melyek szerint a II. félévben a laboratóriumban 80 fő szá
mára van hely. Az I. félévi vizsga eredménye döntötte el, 
hogy kik tudják tanulmányaikat év vesztés nélkül folytat
ni. Találóan értékelték ennek a Kémia I. vizsgának jelentő
ségét azzal a megítéléssel, hogy aki ennek birtokában volt, 
a vegyészmérnöki diploma sarkát már kezében tartotta.

A vegyészmérnök karon 1945 és 1950 között végbe
ment szomorú események indokolják az ezekre való visz- 
szaemlékezést, ugyanis ezekben az években a professzo
rok nagy részét, mint Piánk Jenöt, Putnoky Lászlót, Vendl 
Aladárt, Sándor Zoltánt, Náray-Szabó Istvánt eltávolítot
ták az egyetemről részben kényszemyugdíjázás, részben 
politikai intézkedés révén.

Sándort „B” listára helyezték, és ezen intézkedés ellen 
1947-ben egy őszi napon mintegy 130 vegyészmérnök 
hallgató a Parlament elé vonult és Balogh páternek, a Mi
niszterelnökség államtitkárának petíciót adott át. Sándor 
felmondását visszavonták, de két év múlva mégis eltávolí
tották. Náray-Szabó Istvánt koholt vádak alapján a balol
dali, polgári ún. Magyar Szövetségben viselt tagsága miatt 
börtönbüntetésre ítélték, majd megalázását oly mértékre 
növelték, hogy mint rabot a volt tanszékén költözéssel ösz- 
szefüggően fizikai munka elvégzésére kényszerítették.

1957-ben a puritánságáról közismert Lányi Bélát pénz
ügyi kérdésekben való visszaélés vádjával börtönbe vetet
ték, és ez az Elektrokémiai Tanszék felszámolásához veze
tett. Ez időtől kezdve a régi 1945 előtti professzorokat 
egyedül Csűrös Zoltán képviselte. Mi akkori hallgatók há
lásak vagyunk az 1945-ös professzori karnak, akik minket 
nemcsak kémiára, hanem tisztességre, munka- és hazasze
retetre, valamint a vegyészmérnöki szakma megbecsülésé
re tanítottak.

Haidegger Ernő, München
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Még egy szempont

Rendkívül fontosnak tartom, hogy a Magyar Kémikusok 
Lapja helyt adott a magyar kémiatanításról szóló, azt elem
ző cikkeknek. Ez talán már az utolsó utáni pillanat, hogy 
erről a témáról beszélhetünk.

Áttanulmányozva Bazsa György [Magy Kém. Lapja 
58, 316 (2003)] és Kovácsné Csányi Csilla [Magy. Kém. 
Lapja 58, 321 (2003)] cikkét egy, a kémia tanítását alapve
tően meghatározó tényezőt hiányoltam, ez pedig a kémia
tanárok szemlélete a kémiatanítással kapcsolatban és az 
azt kialakító, formáló tanárképzés.

Az egyetemeken -  tisztelet a bizonyára létező, de álta
lam nem tapasztalt kivételnek -  a kémiatanárnak készülő 
hallgatókat „másodrendűnek” tekintik a vegyészhallgatók
hoz képest. Hiszen ők „csak” tanítani fognak, míg a ve
gyészhallgatók, az „igazi kémikusok” kutatnak majd. 
Ugyanakkor, egy-két tantárgy kivételével ugyanolyan 
módszerekkel, eszközökkel oktatják őket, mint a vegyé
szeket. A tanár szakos hallgatók éppen úgy nem látnak elő
adási kísérleteket, „éles helyzetben” nem tapasztalnak meg 
új, korszerű tanítási módszereket (kiscsoport, projekt stb.), 
mint ahogy vegyész kollégáik. Miért érezné fontosnak egy 
kémiatanár, hogy órán kísérleteket mutasson be, kiscso
portban dolgoztassa diákjait, diákkísérleteket végeztessen, 
szerepjátékokat tervezzen be stb., ha őt sem ilyen módsze
rekkel tanították? Az így képzett kémiatanár szemléleté
ben a kémia az elméletet (atomszerkezet, egyenletírás, szá
mítási feladatok stb.) jelenti, ezért ő is ezt tanítja, ennek

S jew tle .. .S je m te .. .S jem íe

felsőbbrendűségét hirdeti. Minden egyetemen van mód
szertani képzés, de az elméleti képzéstől elkülönülten, kis 
óraszámban és valljuk be, eléggé lenézett helyzettel ren
delkezik az egyetemi hierarchiában. Eleve el sem érheti a 
célját olyan módszertani képzés, amellyel homlokegyenest 
ellentétes módon oktatnak (vizet prédikál és bort iszik), 
így fordulhat elő, hogy a kémiaoktatás helyzetéről írt ta
nulmányok hangsúlyozzák ugyan a kémiatanítás minden
napi élettel való kapcsolatának fontosságát, ugyanakkor 
még ezen tanulmányok készítői is, a közvetlen beszélgeté
sekben lenézik, könnyűnek, gyengének, a kevésbé okos 
gyerekeknek való anyagnak vélik az ilyen szemlélettel író
dott tananyagot, tankönyveket, és ezért nem használják, al
kalmazzák őket a tanítási gyakorlatban.

Összefoglalva az eddigieket, mindaddig, amíg nem vál
tozik meg a kémiatanár-képzés szemlélete, nem változnak 
meg az ott használt módszerek, addig -  véleményem sze
rint -  nem fog megváltozni az egyetemről kikerülő tanárok 
szemlélete a kémiatanítást illetően. Ha pedig ez így marad, 
akkor továbbra is a kémia sokszínűségét, szépségét nem is
merő, ezért azt utáló, a hirdetésekben megfogalmazottak
nak és az egyéb téveszméknek hitelt adó, a kémiai fogal
makat, kifejezéseket rosszul használó, ezért badarságokat 
beszélő diákokat, köztük leendő értelmiségieket fogunk 
képezni. Ez a jövő szempontjából nagyon veszélyes.

Kisfaludi Andrea 
dr.kisfaludi.andrea@axelero.hu

Az amerikai egyetemek sikerének 
titkai

ANewsweek szeptember 15-i számában (p. 
58.) V. Gregorián, korábbi egyetemi rektor 
négy történelmi tényt, mint vízválasztót 
említ.

Az első a tömegképzés, a kongresszus
ban 1862-ben hozott Morill-törvény alap
ján, amely kiterjesztette a felsőfokú képzés 
lehetőségét minden amerikaira, beleértve a 
nőket és a kisebbségeket is. A törvény enge
délyezte az államoknak szövetségi földterü
letek eladását és a bevétel felhasználását 
legalább egy állami egyetem létesítésére. 
Az ipari forradalom beindulásával a Morill- 
törvény biztosította a képzett kutatók és 
munkaerő rendelkezésre állását. Alapításuk 
óta a földeladásból emelt egyetemek több 
mint 20 millió diplomát adtak ki. Ma éven
te 500 ezer diplomást bocsátanak ki, ezen 
belül az USA bachelor- és master-fokozatú 
végzettjeinek harmadát és a doktori foko
zattal rendelkezők 60%-át. Az USA-ban ma 
összesen 4 200 egyetem működik 200 Mrd 
USD-s éves költségvetéssel, és az egyetemi 
korosztály több mint 65%-a ténylegesen 
egyetemista (szemben az 1900-as 4%-kal).

A második sikertitok a verseny.

Az amerikai egyetemek decentralizációja 
és diverzifikálása serkentette a diákokért és 
a forrásokért folytatott versenyt. A ver
senyelem először a polgárháború alatt je 
lent meg, amikor A  Lincoln elnök Nemzeti 
Tudományos Akadémiát hozott létre, hogy 
az bármilyen tudományos és művészeti té
mában tanácsot adjon a Kongresszusnak. 
Az akadémia hatása ténylegesen növeke
dett a II. világháború után, amikor F.D. 
Roosevelt elnök kijelentette, hogy a szövet
ségi kormány felelőssége az alapkutatások 
megfelelő finanszírozása, és hogy termé
szetesen a nemzeti egyetemek a legmegfe
lelőbbek arra, hogy az alapkutatásokban 
vezető szerepet játszanak. Ez briliáns poli
tikának bizonyult. A tudományos kutatás a 
centralizált kormányzati laboratóriumok és 
a világ más részei helyett a decentralizált 
amerikai egyetemeken folyt és növekvő be
ruházásokat generált. Ezen felül a képzett 
diákoknak kutatási lehetőséget nyújtott, és 
segítette a tudományos felfedezések elter
jesztését az ipar, a gyógyászat és az egész 
társadalom javára. A következő sikerténye
ző a befektetés a jövőbe. A második világ
háború vége felé az 1944. évi „Katonák 
visszailleszkedése” (GI -  katonai) törvény 
egyetemi és szakmai oktatást biztosított a

hazatérő veteránoknak, ezzel a már addig is 
demokratikus felsőoktatási rendszert Euró
pában elképzelhetetlen módon hozzáférhe
tővé tette azok számára, akik erről soha 
nem is álmodtak. A Gl-törvény, és a koreai, 
valamint a vietnámi háborút követő módo
sításai 50 év alatt több mint 60 Mrd USD 
befektetést eredményeztek az oktatásba és 
18 millió veterán képzését tették lehetővé, 
közöttük 8,5 millióét a felsőoktatásban.

A siker negyedik oka a diverzitás elő
mozdítása. A szövetségi hitelgaranciák és 
támogatási programok, az egyetemi ösztön
díjak meghozták a nagyon szükséges 
diverzitást a felsőoktatásba és tovább de
mokratizálták a bejutást az egyetemekre. 
1965-ös indítása óta a Szövetségi családi 
oktatási kölcsön program több mint 74 mil
lió diákkölcsönt finanszírozott 180 Mrd 
USD értékben. A Pell ösztöndíj program 
keretében 1973 óta több mint 100 Mrd 
USD-t ítéltek oda hozzávetőlegesen 30 mil
lió diáknak, hatékonyan átirányítva a pénz
ügyi segélyeket az intézményektől a diá
kokhoz.

A szerző szerint e négy tényező, társul
va az emberszeretettel tette az USA felső- 
oktatását a világ legjobbjává és legdemok- 
ratikusabbá. RL
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Személyi hírek

Mezei József 
(1943-2003)

Augusztus 30-án, néhány nappal 60. szüle
tésnapja előtt elhunyt az Első Vegyi Indust- 
ria elnök-vezérigazgatója, Mezei József. 32 
évet töltött itt, 1990 óta az első számú veze
tő. A volt és mai dolgozók tulajdonában lé
vő szövetkezet részvénytársasággá történt 
átalakulását úgy oldotta meg, mely példaér

T e l l e r  E d e  h a l á l á r a
(1908-2003)

Szeptember 9-én 95 éves korában a kalifor
niai Stanfordban elhunyt a Budapesten 
született Teller Ede, a XX. századot Buda
pesten csináló [Natúré, 2001. január] gene
ráció utolsó tagja, a Corvin-lánc háború 
utáni első kitüntetettje. Világhírű fizikus
ként távozott, akit a hidrogénbomba atyjá
nak, a csillagháborús elgondolások és raké
tavédelmi rendszerek kitervelőjének 
tartanak, és aki kivételes adottságaival és 
céltudatos munkásságával vélhetően nagy 
szerepet játszott a mai világrend kialakítá
sában. _______

A kémiával élete számos pontján talál
kozott. Vegyészmérnök-hallgató volt a Jó
zsef Nádor Műszaki és Gazdaságtudomá
nyi Egyetemen, ahonnan rövid idő után 
Karlsruhebe távozott, és érdeklődése vég
leg az atomfizika felé fordult. Huszonkét 
évesen doktorált Németországban. Európá
ból az Amerikai Kémikusok Szövetsége ál
tal szervezett akció keretében egy tudós- 
csoport tagjaként távozott az Egyesült 
Államokba 1935-ben. 1941-től amerikai ál
lampolgár.

Mindvégig magyarnak vallotta magát, 
televíziós nyilatkozataiban választékosán, 
nyomtatásra készen fogalmazott. Bevallása 
szerint sok évtizedes amerikai tartózkodása 
ellenére mindig magyarul számolt. Nem 
felejthetjük közvetlen felolvasójának vallo
mását, miszerint a halálához vezető szél
ütése előtt Arany János Toldijából olvasta
tott fel, és hogy gyakran hallgatott 
4 t/v-verseket, sokszor kijavítva az olvasás
ban hibát vétő segítőjét. Emlékezetesek 
számunkra a hazafiságról mondott gondo

mkl

tékű volt a többi szövetkezet számára is. 
Nem véletlen, hogy az ÉVI Rt. fennmaradt, 
és minden évben dinamikusan növelte for
galmát és nyereségét. A társaság operatív 
vezetésével és igazgatóságával együttesen 
kidolgozott üzletpolitikája, a gyógyszeripa
ri intermedierek gyártása biztosította a cég 
fejlődését és a hazai gyógyszeriparban az 
ÉVI jó hírnevét.

Mindnyájan szurkoltunk neki, mikor a 
kegyetlen betegség ellen felvette a harcot. 
Az utolsó hetekig dolgozott.

latai, miszerint a magyarnak a magyarral 
össze kell fognia.

Magyarországon 1991-től lett az MTA 
tiszteletbeli tagja, 1994-ben magas magyar 
állami kitüntetést kapott, és mellszobrot 
emeltek neki a Paksi Atomerőmű előteré
ben, majd megkapta a Corvin-láncot. 
Az USA-ban számos kitüntetéssel ismerték 
el érdemeit, az életében utolsót -  a legma
gasabb amerikai polgári kitüntetést -  ez év 
júliusában kapta. Olyan tudományágat mű
velt, amelyben a kutatási eredményeket tit- 
kosították, szélesebb körű elismerésének 
bizonyára ez akadálya lehetett.

Végül, e számunk vezértémájához il
leszkedő megjegyzésünk, hogy Teller pro
fesszor kivételes pályája „marslakó” honfi
társaihoz hasonlóan [Marx Gy.:

8 0  é v e  s z ü l e t e t t  W o l f r a m  E r v i n  
a  k i e m e l k e d ő  k o l l o i d k é m i k u s

Ez évben lenne 80 éves a kolloidkémia ha
zai és nemzetközi vonatkozásban is kiemel
kedő művelője, az egyetemi oktatás folya
matos megújulásáért, magas színvonaláért, 
a hazai tudományos közélet és tudományos 
nyelv állandó fejlesztéséért sokat és ered
ményesen küzdő kollégánk.

Wolfram Ervin 1923. november 27-én 
született Budapesten. A természettudo
mányok iránti érdeklődése már korán, a 
gimnáziumi évek alatt (Kemény Zsigmond 
Gimnázium, Budapest, 1941 -  1944) meg
nyilvánult. Egyetemi tanulmányait 1945- 
ben, a Pázmány Péter Tudományegyete
men kezdte meg, s a Buzágh Aladár pro-

Mikor még a SZEVIKI Rt.-ben dolgoz
tam, sok közös témánk volt. Azon kevesek 
közé tartozott, akit a kémiai kérdések, azok 
gyakorlati megvalósulása és a gazdasági 
kérdések egyformán érdekelték. A veratrol, 
dietoxibenzol, izohomogenol ma is EVI-s 
termékek. De nem csak a szakmai eredmé
nyek azok, melyek miatt rá emlékezünk: 
tudván tudta, hogy a családjával, gyere
keivel, unokáival, és a barátaival való kap
csolata sokkal fontosabbak. Tudatosan ké
szült arra, hogy átadja a vezetést. Ezek az 
emberi értékek, melyek miatt emlékezni fo
gunk rá.

K.Gy.

A marslakók érkezése, Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 2000] az akkori magyar középis
kolai oktatás-nevelés kiválóságát, a jó is
meretalapokat adó, elmélyülési készséget 
kifejlesztő, széles érdeklődési kört felkeltő 
és jó modorra nevelő képességét is dicséri 
(nyilván az otthonról kapott alapok mel
lett). Teller professzor fizikusi érdemeiről, 
a magyar nyelv és irodalom iránti vonzódá
sáról már megemlékeztünk. Emellett azt is 
feljegyezték róla, hogy gyakran zongorá
zott (éjszakánként) Mozart-műveket és fél 
lábbal is asztalteniszezett (németországi 
balesete miatt elveszített egyik lábát). Vita
partnerei is megnyerő modorú, jó meggyő
ző képességű tudósnak írták le.

Kivételes és céltudatos elmét veszítet
tünk el halálával. Üzeneteit nem felejtjük, 
emlékét kegyelettel megőrizzük. A szer
kesztőség Teller Ede kémikusi munkássá
gáról célszám megjelentetését fontolgatja.

RL

a k a d é m i k u s ,

fesszornál készített diplomamunkáját 
1949-ben védte meg. Ezzel -  ahogyan azt 
életműve is tanúsítja -  örökre eljegyezte 
magát a kolloidok és a határfelületi kémia 
tudományával. Első, Buzágh professzorral 
közösen készített dolgozata a peptizáció té
makörében 1955-ben jelent meg a korszak 
legjelentősebb folyóiratában, a Kolloid- 
Zeitschrift und Zeitschrift für Polymere
ben. Megállapította, hogy a peptizáció se
bességének hőmérséklettel való változása 
leírható az Arrhenius-egyenlettel, s azt, 
hogy jelentős különbség van a hidrofób és a 
hidrofil gélek peptizációjának kinetikájá
ban. E munkáját követően a szilárd/folya
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dék határfelületek sajátosságaival kezdett 
foglalkozni, s az e területen elért fontosabb 
eredményeit a Kolloid-Zeitschrift-ben 
1956 és 1958 között publikálta. 1958-ban a 
Magyar Kémiai Folyóiratban foglalta össze 
újabb megfigyeléseit megállapítva, hogy a 
szakadási szög szilárd/folyadék határfelü
leten jelentős mértékben függ a közeg pola
ritásától, ill. a rendszerben lévő kapillár-ak- 
tív anyagok koncentrációjától. 1958-ban 
meghívást kapott a Drezdai Műszaki Egye
temre, ahol a Kolloidkémiai Intézetben 
vendégtanárként folytatta munkáját. 
1961/62-ben a Verlag Technik Berlinben 
kiadja az „Einführung in die Kolloidik” c. 
könyvét.

Buzágh Aladár 1962-ben bekövetkezett 
halála után egyetemi docensként veszi át az 
ELTE Kolloidkémiai és Kolloidtechnológi
ai Tanszékének vezetését, majd a tudomá
nyok doktora fokozat megszerzése után 
1967-ben tanszékvezető egyetemi tanári ki
nevezést kap. Mivel a szoros szakmai kap
csolatokat továbbra is tartja a német kollo
idkémikusokkal, a közös munkásság 
elismeréseként a Kolloidgesellschaft el
nökségi tagjává választják.

Vezetésével az ország elsőként alapított 
kolloidkémiai kutató- és oktató-bázisán je
lentős változások kezdődtek. Külföldi ta
pasztalatait hasznosítva a korábbiakhoz ké
pest megújult a kolloidkémia tantárgy 
tematikája, amelyben fontos szerep jutott a 
makromolekulás anyagok kémiájának és fi
zikai kémiájának, valamint a felületaktív 
anyagokat tartalmazó rendszerekre vonat
kozó ismereteknek. Fiatal munkatársak al
kalmazásával átalakult a tanszék kutatási 
profilja is. A kolloidkémia legfontosabb te
rületeit három munkacsoport munkája fog
ta át, így biztosítva az oktatás tudományos 
hátterét. Jelentős mértékben felfrissültek a 
meglévő ipari kapcsolatok is, s mindezek 
eredményeként egy nemzetközi összeha
sonlításban is rendkívül ütőképes oktató -  
kutató gárda vitte tovább a buzághi öröksé
get. Bátran bízott szakmailag igényes és 
embert próbáló feladatokat a fiatalabb 
munkatársakra is. A minőségi munka elkö
telezettjeként megkövetelte az igényessé
get, a széles látókörrel végzett oktatási és 
kutatási tevékenységet. Szűkebb körben 
gyakran hangoztatta, hogy a 99%-os mun
ka nem munka, csupán a 100%-os. Széles 
körű szakmai és humán műveltsége, kutatói 
fantáziája és jó szervezőképessége rendkí
vül élénk szakmai légkört biztosítottak a 
tanszék minden munkatársa számára.

1965-ben, a MTA Kémiai Osztályával 
együttműködve megalapítja a Kolloidké
miai Munkabizottságot, amelynek elnöki 
teendőit 1966 és 1985 között látta el, ezzel 
hosszú időre biztosítva e közösség magas 
színvonalú munkáját. A munkabizottság 
alapító tagjai között a kolloidkémikusokon 
kívül a fizikai kémia, a makromolekuláris 
kémia és a kémiai technológia prominens 
képviselőit találhatjuk. Ez a bizottság mun

kájával országos szinten fogta át és koordi
nálta a szakterület hazai kutatásait. A ma 
oly sokat hangoztatott interdiszciplinaritás 
e tevékenység során már akkor kiválóan 
működött.

1973-tól a Colloid and Polymer Sci
ence, 1980-tól a Colloids and Surfaces 
szerkesztőbizottsági tagja. 1979-ben 
Buzágh Aladár fődíjat kapott, 1981-ben a 
Deutsche Kolloidgesellschaft Wolfgang 
Ostwald díjában részesült, amely az euró
pai kolloidkémiában az egyik legelismer
tebb kitüntetés.

Wolfram Ervin professzor tudományos 
munkássága során intenzíven foglalkozott 
a szilárd/folyadék határfelületek elvi és kí
sérleti kérdéseivel. A Young-egyenlettel 
kapcsolatban kialakult nemzetközi vitához 
hozzászólva kifejtette, hogy a kétdimenzi
ós nyomás hatása elhanyagolható a szilárd 
felület határfelületi energiájára nézve. Állí
tását később Fowkes és Adamson kísérle
tekkel igazolta. Az ún. vonalfeszültség sze
repére vonatkozóan kifejtette, hogy Gibbs 
klasszikus munkájával összhangban a kon
taktszög nagyságát a kontaktvonal közelé
ben lévő kvázi egydimenziós tartomány
ban uralkodó energiaviszonyok szabják 
meg. Javaslatot tesz a kritikus határfelületi 
feszültség meghatározására, továbbfej
lesztve ezzel Zisman munkásságát. Kifejti 
a Zisman-egyenlet kritikáját. Lényeges új 
eredményt hoztak az ún. áttapadási vizsgá
latok, melynek során tanulmányozták az 
áttapadás jelenségét, folyadékhidak tulaj
donságait, a szétterülés, a leszorítás és a 
hidszakadás kinetikáját. A ‘70-es évek vé
gén nagy sebességű filmtechnika segítsé
gével sikerült követni a nedvesedés dina-
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2003. szeptember 5-én az MTA Szegedi 
Akadémiai Bizottság Kémiai Szakbizottsá
ga, a Magyar Kémikusok Egyesülete 
Csongrád Megyei Csoportja és a Szegedi 
Tudományegyetem Gyógyszerkémiai Inté
zete ünnepi tudományos ülést tartott 
Bernáth Gábor professzor 70. születésnap
ja alkalmából.

Az első előadást a nemzetközi hetero
ciklusos kémia kiemelkedő alakja, Alán R. 
Katritzky professzor (Department of 
Chemistry, University of Florida) tartotta 
„Recent advances in benzotriazole mediat- 
ed synthetic methodology" címmel. Az ezt 
követő előadásokat az ünnepelttel közösen 
Széchenyi-díjat nyert két elismert pálya
társ és kiemelkedően fontos kooperáló 
partner tartotta. Kálmán Alajos (MTA Ké
miai Kutató Központ, Kémiai Intézet) ,,A 
röntgenkrisztallográfia és a szerves kémia 
kölcsönhatásai. Szemelvények egy negyed
század eredményeiből” címmel mondta el

mikájának egyes részfolyamatait. Nem 
szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy az 
itt csupán röviden ismertetett eredmények
nek felbecsülhetetlen a gyakorlati jelentő
sége is. A szorosan vett tudományos mun
kán kívül fontos feladatának tekintette az 
ismeretterjesztést is. Erről tanúskodnak a 
Természet Világában és más fórumokon 
megjelent írásai, ill. előadásai. „Felhívás a 
magyar tudományos nyelv ápolására” cím
mel közleménye jelent meg a Magyar 
Nyelv (1980. 3. szám) c. folyóiratban. 
1982-ben a Magyar Tudományos Akadé
mia levelező tagjává választja, 1983-tól az 
ELTE tudományos rektorhelyettese.

Rendkívül aktívan dolgozott a nemzet
közi tudományos életben. 1977-78-ban
D. H. Everett professzor meghívására a 
bristoli egyetem vendégtanára. Éveken át 
tagja volt az IUPAC különböző bizottsága
inak, s az 1979-ben, Stockholmban megala
kult IACIS nemzetközi elnökségi tagjává 
választották. Nevéhez fűződik az első kol
loidkémiai világkonferencia megrendezése 
1975-ben, Budapesten, az IUPAC védnök
sége alatt, amelynek jelentőségét hangsú
lyozza az a tény, hogy jelenleg ebben a kon
ferenciasorozatban a 13. rendezvényt 
szervezik.

Wolfram Ervin professzor kiemelkedő 
egyénisége volt a kémikusok közösségé
nek, aki nemcsak új kutatási irányzatokat 
elindító tudósként, hanem tudományszer
vezőként is fontos szolgálatokat tett a hazai 
kolloidkémiai és makromolekuláris kutatá
soknak. Emlékét tisztelettel és szeretettel 
őrizzük.

Nagy Miklós -  Kiss Éva

é v e s

köszöntését, majd Sohár Pál (ELTE Álta
lános és Szervetlen Kémiai Tanszék) a 
„Közös kutatásaink” témakörben idézte 
fel az együttműködés hosszú és igen sike
res időszakát.

Az ülésen Görög Sándor, az MTA Ké
miai Osztály elnöke, a Kémiai Osztály, a 
barátok és régi évfolyamtársak nevében 
köszöntötte Bernáth professzort. Ismertet
te szakmai életútját, majd meleg szavakkal 
emlékezett a közös egyetemi évekre. 
A munkatársak és tanítványok nevében 
Fülöp Ferenc egyetemi tanár, a Gyógy
szerkémiai Intézet vezetője köszöntötte az 
ünnepeltet, majd Katritzky professzorral 
közösen átadták a 70. születésnapra készült 
Arkivoc-kötetet, melyben külföldi és hazai 
kutatók Bernáth Gábornak dedikált közle
ményeit gyűjtötték össze. (A kötet az inter
neten elérhető: http://www.arkat-usa.org/ 
ark/ioumal/2003/Bemath/Bemath index.h 
tm). Ezután Bernáth professzor úr mondott
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meghatott köszönetét, és emlékezett a sike
res évekre.

A tudományos programot követően, az 
egyetem aulájában rendezett fogadáson 
Szabó Gábor egyetemi tanár, az SZTE rek
tora mondott meleg hangú köszöntőt, majd 
a külföldi kooperáló partnerek nevében a 
Turkui Egyetemről Prof. Kalevi Pihlaja, az 
SZTE díszdoktora köszöntötte Bernáth 
professzort. A tudományos programon és 
az azt követő fogadáson készült fényképek 
a Gyógyszerkémiai Intézet honlapján 
(http://www.szote.u-szeged.hu/gvki/index- 
e.htnfl tekinthetők meg.

Az ünnepi alkalomból a kémikus társa
dalom, a munkatársak és a tanítványok ne

vében tisztelettel köszöntjük Bernáth pro
fesszor urat. Szakmai munkájához további 
sikeres éveket, jó egészséget kívánunk. Kí
vánjuk, hogy találjon sok örömet családjá
ban, magánéletében és hobbijaiban.

Bernáth professzor részletes életútját, 
tudományos tevékenységét és közleménye

it az Arkivoc című elektronikus folyóirat 
dedikált kötetének bevezetőjében olvashat
juk a http://www.arkat-usa.org/ark/iour- 
nal/2003/Bemath/GB-473T/473T.pdf olda- 
lakon.

Fülöp Ferenc

N á r a y - S z a b ó  G á b o r
a  P r o f e s s z o r o k  B a t t h y á n i  K ö r é n e k  e l n ö k e

Náray-Szabó Gábor akadémikust, egyesü- helyére. Gratulálunk és sok sikert kívá- 
letünk tiszteletbeli elnökét a Professzorok nunk.
Batthyáni Köre szeptemberben elnökévé A szerkesztőség
választotta, a távozó Pálinkás akadémikus

HÍREK, ADATOK, INFORMÁCIÓK

Ü n n e p s é g  a  M a g y a r  T u d o m á n y o s  A k a d é m i á n  
S z a b a d v á r y  F e r e n c ,  a  M a g y a r  T u d o m á n y o s  A k a d é m i a  
l e v e l e z ő  t a g j a  k ö s z ö n t é s é r e  8 0 .  s z ü l e t é s n a p j a  a l k a l m á b ó l

A Magyar Tudományos Akadémia, a Buda
pesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem, a Műszaki és Természettudomá
nyi Egyesületek Szövetsége és az Országos 
Műszaki Múzeum 2003. szeptember 1-jén 
ünnepséget rendezett a Magyar Tudomá
nyos Akadémia székházában Szabadváry 
Ferenc levelező tag köszöntésére 80. szüle
tésnapja alkalmából. Az ülésen Beck Mi

hály, a Magyar Tudományos Akadémia tag
ja elnökölt. Köszöntőt mondottak Glatz Fe
renc, a Magyar Tudományos Akadémia 
volt elnöke, Keviczky László, a Magyar Tu
dományos Akadémia alelnöke, Görög Sán
dor, az MTA Kémiai Tudományok Osztálya 
elnöke, Horvai György, az MTA doktora, a 
BME rektorhelyettese, Pokol György, a 
BME Vegyészmérnöki Kar dékánja,

Zettner Tamás, az MTA doktora, a MTESZ 
elnöke, Kálmán Alajos, az MTA r. tagja, a 
Magyar Kémikusok Egyesülete elnöke, 
Gaál Sándor, az MTA levelező tagja, 
Lothar Suhling, a Mannhelmi Munka és 
Technika Múzeuma ny. igazgatója, Inczédy 
János, a Magyar Tudományos Akadémia r. 
tagja, Vámos Éva a történelemtudományok 
kandidátusa, az Országos Műszaki Múze
um főigazgatója.

Szabadváry Ferenc akadémikus mun
kásságának és életművének bemutatására 
később visszatérünk.

K é p a v a t ó v a l  e g y b e k ö t ö t t  j u b i l e u m i  ü n n e p s é g  
a  M a g y a r  V e g y é s z e t i  M ú z e u m b a n

Meglepően nagyszámú (mintegy 200 fő) 
érdeklődő részvételével szeptember 19-én 
tartották Várpalotán a Magyar Vegyészeti 
Múzeum képavatóval összekötött 40 éves 
jubileumi ünnepségét. Szerencsésnek bizo
nyult a két témakör egybekapcsolása, mivel 
azok erősítették egymás jelentőségét és na
pirendre tűzését.

A nagyszámú vendéget -  köztük Gya- 
pay Zoltán országgyűlési képviselőt, az 
MTA képviselőit, az ünnepeltek családtag
jait, az egyetemek és a társszervezetek kép
viselőit, a VDSZ és az önkormányzat kép
viselőit, valamint a Múzeum jelenlegi 
munkatársait -  Próder István, a Magyar 
Vegyészeti Múzeum igazgatója üdvözölte. 
Ezt követően Kubinyi Miklós egyetemi ta
nár (BME), a Magyar Vegyészeti Múzeum 
Kuratóriumának elnöke köszöntötte az 
egybegyűlteket. Kiemelte a múzeum szere
pét és jelentőségét az oktatásban, a kémia 
társadalmi megítélése javításában és nem 
utolsósorban a tiszteletadásban és a hagyo

mányőrzésben. Az ünnepeitekről -  akik ké
pének leleplezésére és a tudósok arckép
csarnokában való elhelyezésére később ke
rült sor -  való megemlékezések sorát 
Szekér Gyula címzetes egyetemi tanár, ny. 
miniszterelnökhelyettes nyitotta meg 
Hardy Gyula (1928-1988) akadémikus, 
egyetemi tanárról. A személyes hangvételű 
történetekkel tarkított, magas szintű elő
adásból a hallgatók hiteles, pontos és plasz
tikus képet kaphattak Hardy Gyula akadé
mikusról, a sokoldalú, színes emberről, aki 
nagyon mélyről indult, és kiváló tehetsége 
miatt emelkedett magasra. Ismertette pá
lyája kiemelkedő eseményeit és eredmé
nyeit, a diákévektől kezdve a Műanyagipa
ri Kutatóintézet (MÜKI) igazgatóságáig, a 
Kossuth-díjig és az akadémiai tagságig, a 
hazai műanyagipar fejlesztése, műanyag- 
ipari kutatás és oktatás megkezdése és fel- 
fejlesztése terén. Hardy Gyula szorosan kö
tődött az oktatáshoz és a kutatáshoz, amitől 
nem volt hajlandó megválni, akármilyen

csillogó ajánlatot is kapott. Szekér Gyula 
előadása második részében a Petrolkémiai 
Központi Fejlesztési Programot ismertette 
-  aminek a Hardy Gyula által vezetett kuta
tói munka alapvető része volt amely 
megalapozta a magyar vegyipar töretlen 
fejlődését és azt, hogy Magyarországon 
2002-ben 1,2 millió t mennyiségű és 1 mil
liárd USD értékű műanyagot gyártanak, és 
hogy az 1 főre eső műanyag-felhasználás 
megközelíti a nyugat-európai színvonalat. 
Az előadó annak a véleményének adott 
hangot, hogy ez a mély érzésvilágú tudós 
ember, aki ez évben lenne 75 éves, méltán 
kap helyet a kiváló magyar vegyészek arc
képcsarnokában.

Gerecs Árpád akadémikus, egyetemi ta
nárról (1903-1982) Máthé Árpád, az ELTE 
nyugalmazott docense emlékezett meg. 
A kedves történetekkel tarkított, néhol 
szubjektív hangvételű előadás azt mutatta 
be, hogy miként lett Gremsperger Árpád 
zsámbéki kisfiúból, egy zsámbéki kémény
seprő nyolcadik gyermekéből Gerecs Ár
pád  akadémikus, eredményekben gazdag 
Kossuth-díjas egyetemi tanár, akinek hírne
ve túljutott az országhatáron, hazailag meg
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a Parnasszusig jutott el. Szuggesztív elő
adó, szigorú pontosságot megkövetelő 
vizsgáztató, különleges képességű mérnök 
volt, aki Zemplén Géza szerint a kísérleti 
asztalon kapott eredményeiből játszva ter
vezte meg a termelőüzemet. Az előadó elő
adása befejezéseként közel teljes mérték
ben ismertette Gerecs Árpád díszdoktori 
kitüntetése alkalmából elmondott köszönő
beszédét, amit lapunk jelen száma a 381. 
oldalon közöl.

Program szerint ezt követően Kapocsi 
Margit Katalin, a Ciszterci Szent István 
Gimnázium kémiatanára a múzeum és a ké
miaoktatás kapcsolatát ismertette, ami lé
nyegében a múzeum oktatási programjában

V á l l a l a t i  h í r e k

GlaxoSmithKline Biologicals Kft.

Zöldmezős beruházással 2006-ra megdup
lázza vakcina-alapanyaggyártó kapacitását 
Gödöllőn a cég. A DiPerTe oltás alapanya
gát amerikai és angol piacra viszik majd.

A GSK Bio tavaly áprilisban vásárolta 
ki a Human Rt. vakcina-alapanyaggyártó 
üzemét. Négymilliárd forintos beruházás
sal 5 400 1/h-ra bővítették a kapacitást. 
A termék 5%-a fedezi a hazai igényeket, a 
többit exportálják. A jelenlegi új, 60 millió 
eurós beruházással a GSK már a világ leg
nagyobb vakcina-gyártójává válik.

Magyar Olaj- és Gázipari Rt.

A MOL-csoport által működtetett két olaj- 
finomító (Százhalombatta és Pozsony) a 
készpénztermelő-képesség tekintetében 
Európa első öt finomítója között van -  je 
lentette ki Mosonyi György vezérigazgató 
augusztus 28-án a Budapesti Értéktőzsde 
által tartott befektetői fórumon. A MÓL po
zíciója ugyanakkor nagyon erős immár 
nemcsak a hazai, de a regionális olajter
mékpiacon is mind a kis-, mind a nagyke
reskedelemben. Ehhez párosul az orosz kő
olajhoz való hozzáférés -  a Jukosszal való 
együttműködés révén -, amely lehetőséget 
teremt arra, hogy 2005-re a társaság meg
duplázza olajtermelését. Ezekre és az erős 
pénzügyi háttérre alapozva a MÓL nem 
mondott le a további régióbeli növekedés
ről. A társaság folyamatosan igyekszik 
megvalósítani ambiciózus stratégiai céljait. 
Ezek között 175 millió dolláros hatékony
ságjavítás, 50 millió dolláros Slovnaft- 
szinergia és a 40 százalékos eladósodottsá
gi ráta, illetve 17 százalékos lekötött tőkére 
eső nyereség (ROACE) szerepel. A MÓL 
számára a legnagyobb kockázat ma a ható

teljesedett ki. Eredményeként 2000- 
hez, a program indulási évéhez képest ez 
évre többszörösére emelkedett a múzeumot 
látogató diákok száma.

A meghirdetett program utolsó pontja
ként Próder István múzeumigazgatónak 
kellett volna összefoglalnia a múzeum 40 
éves történetét. Célszerűségből és az idő 
előrehaladottsága miatt az előadó szóbeli 
előadás helyett valamennyi látogató rendel
kezésére bocsátotta a múzeum „40 éves a 
Magyar Vegyészeti Múzeum” című kiadvá
nyát, ami többek között teljes terjedelmé
ben tartalmazza a múzeum munkatársainak 
a 40 éves működést ismertető közleményét. 
A közleményt teljes terjedelmében lapunk

sági gázárak hatása. A társaság igyekszik 
ezt a kockázatot kézben tartani, de az au
gusztus 15-én megjelent bányajáradék-ren- 
delet extra elvonást jelent a cég számára.

Áldott Zoltán, a MÓL Rt. stratégiai 
igazgatója a Béta belgrádi hírügynökség
nek elmondta: nem mondanak le a szerbiai 
piacra való bejutásról, és amennyiben az 
orosz Lukoil nem áll el a Beopetrol megvá
sárlásától, a MÓL részt kíván majd venni a 
NIS privatizációjában. Két év múlva -  mi
után lejár az a május 1-jén életbe lépett ren
delet, amely az olajszármazékok behozata
lát tiltja -  a MÓL zöldmezős beruházások 
révén hozzálát töltőállomások létesítésé
hez, amelyek révén 8-10 százalékos részt 
kíván szerezni a szerb olajpiacon.

Hernádi Zsolt, a MÓL Rt. elnök-vezér
igazgatója a Magyar Kereskedelmi és Ipar
kamara orosz-magyar tagozatának elnök
ségi ülése után kijelentette: a MOL-nak 
megvan a saját stratégiája, ennek megvaló
sításához nincs szükség szakmai befektető 
bevonására, a társaság megfelelő növeke
dést tud elérni e nélkül is. Az állami kézben 
lévő pakettet nyilvános értékesítés kereté
ben a Budapesti Értéktőzsdén, illetve kül
földi tőzsdén értékesítik. A MOL-nak át
menetileg különleges védelemre is 
szüksége van stratégiája megvalósításához, 
amit az alapszabály és a jelenlegi törvényi 
szabályozás biztosít is neki, így gyakorlati
lag valószínűtlen egy szakmai befektető 
megjelenése -  tette hozzá az elnök-vezér
igazgató. Hernádi Zsolt minden bizonnyal 
ezzel reagált az orosz miniszterelnök által 
hangoztatott kijelentésekre, melyek szerint 
az orosz befektetőknek biztosítani kell a 
MOL-ba történő befektetés jogát. A 10 szá
zalékos szavazati korlát miatt a tőzsdei vá
sárlás a Jukosz vagy a Lukoil számára nem 
feltétlenül vonzó lehetőség, bár az OMV

következő száma tartalmazza. Ezt követően 
programon kívül Pados Zoltánná, Várpalo
ta alpolgármester asszonya elismerő okle
velet adott át a Magyar Vegyészeti Múze
umnak.

A program a két ünnepelt arcképének 
(Dobos Lajos festőművész alkotása), a tu
dósok arcképcsarnokában való leleplezésé
vel (Hardy Gyuláét özvegye leplezte le), a 
kiállítás bemutatásával és a látogatók meg- 
vendégelésével zárult.

A rendezvény jól előkészített és kiváló
an szervezett alkalom volt a tiszteletadásra, 
a baráti találkozóra és beszélgetésre s a 
nosztalgiázásra. Köszönet érte.

Sz. G.

ilyen feltételek mellett is vásárolt. A MÓL 
pénzügyi befektetőknek eladó, a menedzs
mentet megerősítette a közgyűlés, szakmai 
befektető megjelenése nem várt meglepetés 
lenne a társaságban. A MOL-nak jól műkö
dő közös vállalkozása van Szibériában a 
Jukosszal, és a magyar olajtársaság szak
emberei vizsgálják további közös projektek 
megvalósítását akár egy harmadik ország
ban is.

Szeptember 12-én üzembe helyezték 
Magyarország első ipari méretű napelemes 
rendszerét a MÓL Rt. napenergiával mű
ködtetett üzemanyagtöltő állomásának át
adásával. A benzinkút új energiaellátó 
rendszerének kialakítása 25 millió forintba 
került. A napelemcellák 10 kilowattnyi 
energiát szolgáltatnak, ami képes biztosíta
ni az üzemanyag-szivattyúk kivételével az 
összes árammal működő berendezés áram
igényét. A napelemek segítségével a töltő- 
állomás kiszolgáló egységeinek energiael
látása gazdaságosabb lész, az augusztustól 
érvényes áramárral számolva éves szinten 
mintegy 400 ezer forint kiadás takarítható 
meg.

A MÓL Rt. rendkívüli közgyűlésén el
fogadott határozat alapján az igazgatóság 
döntési jogkörébe került az 1 milliárd dol
lár összértékű gázüzletág nagy részének ér
tékesítése. Elfogadták az új felső vezetői 
ösztönzési programot is, amely átváltható 
kötvények formájában, a részvényárfolyam 
emelkedése esetén honorálja az érintettek 
(8 igazgatósági tag és 20 felső vezető) mun
káját. Ha végre reálisan tükrözi majd a gáz
üzletág értékét a MÓL árfolyama, annak 
emelkedése akár százmillió forintos nagy
ságrendű haszonnal kecsegtetheti az érin
tetteket.

Tiszai Vegyi Kombinát Rt.

A MolChem Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft. eladta a TVK-nak a közös francia ke
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reskedőcég, a TVK-MolChem S.a.r.l. 50 
százalékát. Ezzel a TVK Rt. részesedése a 
francia cégben száz százalékra nőtt.

Borsodi Vegyi Kombinát Rt.

Amint hírül adtuk, a BorsodChem csehor
szági leányvállalata, a BC-MCHZ s.r.o. az 
anyavállalat aktív közreműködésével, a 
Josef Meissner GmbH & Co német mérnö
ki irodával konzorciumban értékesítette 
anilin technológiájának licence és know- 
how-ját a japán Tosoh Corporation részére. 
A gyár a prágai Chemoprojekt a.s. mérnöki 
irodával közösen egy 150 ezer tonna éves 
kapacitású anilinüzem mérnöki alapterveit 
is elkészíti.

A BorsodChem Rt. szeptember elején 
bejelentette, hogy a BC 2004 harmadik ne
gyedévének végére várja a vegyipari ciklus 
mélypontját, addig nem számít a piaci hely
zet javulására. Idén az üzleti eredmény nő
het, az adózott nyereség viszont a devizahi
teleken elszenvedett árfolyamveszteség 
miatt várhatóan kissé elmarad a tavalyitól. 
Kedvezőtlenül befolyásolja a közép-euró
pai cégek nyereségkilátásait, hogy a nagy 
gyártók a csatlakozó országok piacain már 
most dömpingárakkal jelentek meg, hogy 
piaci részesedést szerezzenek. A csatlako
zás pozitívuma viszont, hogy a tőlünk kele
tebbre fekvő országokban felgyorsul a pri
vatizáció, szaporodnak a felvásárlási 
lehetőségek. Kovács F. László vezérigazga
tó megerősítette, hogy a BC érdeklődik a 
romániai Oltchim megvásárlása iránt. Átté
telesen további akvizíciós célpontot kínál

hat a cseh olaj- és vegyipari komplexum, az 
Unipetrol eladása. A lehetséges kérők 
ugyanis főleg olajipari cégek, így könnyen 
lehet, hogy a számukra nem, ám a BC-nek 
profilba vágó üzletágakat később értékesí
teni szeretnék.

Pannonplast Rt.

Tekintettel az első féléves cégadatokra, 
Karsai Béla, a 12,7% tulajdoni hányaddal 
rendelkező részvényes, a Karsai-holding 
elnök-vezérigazgatója, rendkívüli közgyű
lés összehívását kezdeményezi. A Pannon
plast több mint 900 M Ft-os vesztesége 
nem arra mutat, mondotta, hogy az áprilisi 
közgyűlésen megbízott új vezetés hatéko
nyan irányítaná a céget. A rendkívüli köz
gyűlés napirendjén csak személyi kérdések 
szerepelnének.

Graboplast Rt.

Az első fél évben elérték a tavalyi egész 
éves üzemi eredményt, a 440 M Ft-ot, 8,3 
milliárdos árbevétel mellett. Igen jelentő
sen nőttek a kelet-európai szállítások, de a 
nyugati és a belföldi csökkent. 2007-re 33 
milliárdos árbevételt terveznek. Ehhez je
lentős beruházásokkal termelésnövekedést 
is terveznek.

Vegyépszer Rt.

Az iraki újjáépítést szervező amerikai 
nagyvállalatok felkérték a Vegyépszer Rt.- 
t, hogy adjon ajánlatot a meghirdetett beru

házásokra. A társaság -  amelynek az iraki 
újjáépítésben kulcsszerepet játszó Bechtel- 
lel még Kazahsztánból eredő régi kapcsola
tai vannak -  az iraki olajüzletből tartósan 
évi 5-8 milliárd forint bevételt remélhet. 
A magyar vállalat a Brown & Roottal Algé
riában dolgozott együtt, ezzel a referenciá
val is jó esélyei vannak Irakban. A Vegyép
szer sikeres pályázat esetén 150-200 
alkalmazottal lehet jelen az ázsiai ország
ban, és a megbízatás várhatóan hosszabb 
időre szól majd, mert az amerikai nagyvál
lalatok is tartósan rendezkednek be a tér
ségben. Tímár Gyula vezérigazgató szerint 
elsősorban az olajkitermeléshez kapcsoló
dó beruházásokban, csőfektetésben és kar
bantartásban kaphatnak szerepet.

Körte-Organica 
Környezettechnológiák Rt.

Idénre 2 milliárd forintos forgalmat tervez
nek a főként ipari szennyvíztisztítással fog
lalkozó vállalkozásnál. Az EU-csatlakozás 
után a kis- és középvállalkozásoknál számí
tanak jelentős forgalombővüléssel. 
2006-2007-re a forgalom ötszörözésére 
számítanak.

Eddig Lengyelországban és Szlovákiá
ban alakítottak leányvállalatot, folyik a ro
mán és az osztrák cégalapítás is.

A Körte-Organica Rt. 120 főt foglalkoz
tat. A 300 M Ft-os jegyzett tőke 53%-a ma
gyar befektetőké, 30%-a a Közép-európai 
Környezetvédelmi Befektetési Alapé és 
17%-a az Organica USA cégé.

K. Gy.

Egyetemi hírek

B M E - h í r e k

A 222. tanévet nyitotta meg Detreköi Ákos 
rektor szeptember 8-án a központi épület 
aulájában. Az ünnepségen jelen volt Mádl 
Ferenc köztársasági elnök és Kiss Péter, a 
Miniszterelnöki Hivatal vezető minisztere.

Az idei tanévnyitó rendhagyó fejezettel 
köszöntötte az elsősöket. Akár példakép
ként is állíthatták volna György Andrást, 
aki ez alkalommal vehette át sikeres egye
temi és PhD tanulmányai után a doktori fo
kozatot. Ezzel ő lett a 13. kitüntetett dokto
ra a Műegyetemnek. A „Sub Auspiciis 
Praesidentis Rei Publicae” doktori cím 
mellé köztársasági emlékgyűrűt is adomá
nyozott Mádl Ferenc.

Kiss Péter beszédében azt hangoztatta,

hogy amikor a tudásalapú társadalom építé
se a cél, nincs értelme azt hangoztatni, hogy 
a tömegképzéssel a diploma elértéktelene
dik. Minél több diák előtt nyílik meg a fel
sőoktatás kapuja, annál hitelesebb értéke 
lesz a felsőfokú végzettségnek, mondta a 
miniszter. Hozzátette: a kevés diploma ha
mis tekintélyt adhat. Kiss Péter beszélt a 
BME stratégiai terveiről is, amelyek a ver
senyképes, a fejlődéssel haladni tudó okta
tást célozzák meg.

Detreköi Ákos rektor a megújulást 
emelte ki beszédében. A közel 3 000 új 
egyetemi polgár az utolsó, Magyarország 
EU-tagságán kívüli szemeszterben kezdik 
meg tanulmányait. Idén van 100 éve annak,

hogy felépült a BME első épülete, és az 
egyetem Pestről átköltözött Budára. Egy 
másik évfordulóról is szólt a rektor, ugyan
is 70 éve, hogy a Magyar Királyi József 
Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem megalakult.

Az elsősöket az Egyetemi Hallgatói 
Képviselet nevében Márton Ervin köszön
tötte, aki a biztató szavak mellett felhívta a 
gólyák figyelmét a folyamatos tanulás 
szükségességére.

Több évtizedes BME-hagyomány, hogy 
szeptemberben, az új egyetemi polgárok 
beiktatását követően köszöntik és megün- 
neplik azokat a hallgatókat, akik 50, 60, 65 
vagy 70 évvel ezelőtt kapták meg mérnöki 
oklevelüket. Ez alkalomból nekik arany-, 
gyémánt-, vas- és rubindiplomákat adomá
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nyoz a Budapesti Műszaki és Gazdaságtu
dományi Egyetem. Az Egyetemi Tanács
2003-ban 2 rubin-, 9 vas-. 54 gyémánt- és 
378 arany oklevél adományozásáról dön
tött. A szeptember 12-i ünnepségen 65 ve
gyészkari tiszteleti diplomát adtak át.

Immár 7. alkalommal került sor a Buda
pesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem központi díjátadó ünnepségére 
szeptember 22-én, melyen 9 alapítvány, 
vállalat adja át díjait, ösztöndíjait a hallga
tóknak több tízmillió forint értékben. A díj
átadók között megtalálhatók alapítványok 
-  pl. Ipar a Műszaki Fejlesztésért Alapít

vány, Pro Progressio Alapítvány - ,  vala
mint vállalatok -  pl. Deutsche Telecom, 
General Electric. A hallgatók tanulmányi 
teljesítményükért, diplomatervükért vagy 
kutatómunkában való részvételükért része
sülnek díjban, ösztöndíjban.

A Pro Progressio Alapítvány támogatá
sával elkészült a Kutatás és Fejlesztés 
2002-2003 című kiadvány a BME-n. A Bu
dapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem kutatás-fejlesztési tevékenységét 
bemutató kiadványból az olvasó megismer
heti „a BME szervezeti tagozódását, a tan
székek, egyetemi kutatóintézetek kutatási

profilját, jelenleg futó projektjeit, valamint 
a legjellemzőbb hazai és nemzetközi kap
csolatrendszerét. Az információs oldalak a 
kapcsolatfelvételhez szükséges adatokat is 
tartalmazzák.” -  írja a kiadvány bevezető
jében Horvai György tudományos és nem
zetközi rektorhelyettes.

Sz. Zs.

A 2003. évi Országos Tudományos 
Diákköri Konferencia Kémia és Vegyipari 
Szekció nyerteseinek és témavezetőinek 
neveit, a dolgozat címével és az intézet 
megnevezésével www.mke-mkl.mtesz.hu 
címen tesszük hozzáférhetővé.

Sytfeáületc élet

MKE Hírek

J e g y z ő k ö n y v  a z  M K E  IB  2 0 0 3 .  s z e p t e m b e r  9 - i  ü l é s é r ő l

Jelen vannak: Androsits Beáta, Bakos Jó
zsef, Banai Endre, Hermecz István, Kalaus 
György, Kálmán Alajos, Kiss Tamás, 
Kovács Attila, Körtvélyessy Gyula, Tömpe 
Péter, Velkey László

Kimentette magát: Liptay György, 
Záray Gyula

1. A Titkárság munkájának áttekintése
A főtitkár az ib egyetértésével megkö

szönte a titkárság dolgozóinak önfeláldozó 
munkáját, mellyel a nyár folyamán rendbe 
hozták a helyiségeket, kiselejtezték a feles
leges iratokat, gondolva azonban a 100 
éves MKE évfordulóra. A régóta esedékes 
festés után mind a munkatársak, mind a be
látogató tisztelt Tagság elfogadható körül
ményeket találhatnak.

8 sikeres rendezvény már lefutott.
2. Az ez évi határozatok teljesülése
Androsits Beáta beszámolója szerint

nincs még meg a Zemplén- és a Szent- 
Györgyi-díjak kifizetéseinek legjobb jogi 
és pénzügyi megoldása. Másrészt néhány 
szakosztályelnök még nem kapta meg a 
szakosztály által felhasználható pénzügyi 
keretet. Határidő: szeptember 30. Felelős: 
Androsits Beáta

3. A gazdasági bizottság értékelése az 
MKE helyzetéről

Az előző napi gb-ülés megállapításait 
ismertette Banai Endre elnök (lásd lapunk 
418. oldalán). Eszerint a tervhez képest au
gusztus végéig vizsgálva az adatokat közel 
5 MFt eredménytöbblet látható.

A Középiskolai Kémiai Lapok 
(KÖKEL) várható jelentős vesztesége mi
att az ib a következő határozatot hozta:

66/2003. határozat: A Kémiatanári

Szakosztály vezetősége tegyen javaslatot a 
KÖKÉL felelős szerkesztőjére úgy, hogy 
mind a feladatok átvétele és a folyamatos
ság biztosítható legyen és 2004. januártól 
az ib már az új felelős szerkesztőt bízhassa 
meg a KÖKEL szerkesztésével.

4. Az IB második féléves munkaterve
A megtárgyalt és jóváhagyott tervet 

alább közöljük. Kiemelt része a tervnek a 
december 5-6-án Egerben tartandó kihe
lyezett ib-ülés. Ennek témája az MKE stra
tégiai kérdései.

5. Aktuális kérdések
-  Irinyi verseny: a főtitkár röviden tájé

koztatta az ib-t a Kémiatanári Szak
osztály Elnökségének aktivitásáról az 
Irinyi-verseny megújítására. A döntő 
megrendezésére Veszprém és Szeged 
pályázott, a döntés rövidesen megszü
letik.

-  FECHEM konferencia: Bakos József 
beszámolt a konferenciaelnök Hor
váth István Tamás sikeres előadásáról 
és tárgyalásairól Zürichben a 
2005-ben Budapesten megrendezésre 
kerülő konferenciáról. Az ib örömmel 
nyugtázta a beszámolót, és megkö
szönte a Szerves- és Gyógyszerkémi
ai Szakosztály anyagi és szakmai tá
mogatását.

-  Alapszabály-módosulás és képviselet: 
a májusban elfogadott alapszabály
módosítás szerint három egyszemélyi 
aláírója van az MKE-nek. Az elnök 
korlátozás nélkül képviseli az egyesü
letet, a főtitkár és az ügyvezető képvi
seleti jogának részleteit az ügyrend
ben kell szabályozni.

67/2003. határozat: az ügyvezető igaz
gató előterjesztést készít a gb részére a kép
viseleti és utalványozási jog ügyrendi sza
bályozásáról. Határidő: október 9.

-  A szakosztályi pénzkeretek kezelése:
68/2003. határozat: az ügyvezető elő

terjesztést készít a GB részére a szakosz
tályok rendelkezésére álló pénzkeretek 
képződéséről, rendelkezésre bocsátási 
módjáról, felhasználási és elszámolási le
hetőségeiről. Határidő: október 9.

6. Egyebek
Kálmán Alajos elnök méltatta a nagyon 

sikeres ez évi vegyészkonferenciát, szóbeli 
kiegészítést fűzött a madridi útjának a lap
ban más helyen (420. oldalon) megjelenő 
beszámolójához, és jelezte, hogy az MKE 
Heuréka díját ebben az évben Horváth Csa
ba kapja. Felvállalta, hogy a MTESZ Mi
nőségi díj kiíróit megkéri, hogy ez alapján 
az ib javaslatot tehessen a díjazottra.

Velkey László jelezte, hogy a Diákve
gyész Napok rendezvény, melyeknek jövő
re a X. jubileumi éve lesz, Sárospatakról 
Miskolcra költözik, mivel ősztől munka
hely-változtatás miatt ő is odaköltözött. 
A helyi szervezetek támogatásukról bizto
sították. A bejelentést az ib jóváhagyólag 
tudomásul vette.

69/2003. határozat: Az ib megerősítet
te tisztségében dr. Rácz Lászlót, a Magyar 
Kémikusok Lapja felelős szerkesztőjét. 
Felkéri Szekeres Gábort, az MKL szerkesz
tőbizottságának jelenlegi elnökét, hogy vál
lalja továbbra is ezt a tisztséget. Megbízza 
a főtitkárt az erre vonatkozó tárgyalásokra.

A legközelebbi ib-ülés október 13-án 
hétfőn 16 órakor lesz.

A jegyzőkönyvet készítette:
Körtvélyessy Gyula
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Emlékeztető az MKE GB szeptember 8-i üléséről

Jelen voltak: Androsits Beáta, Banai 
Endre, Bognár János, Körtvélyessy Gyula, 
Köröspataki Kinga

1. Az ib most elfogadás előtt álló II. fél
évi munkaprogramjához igazodóan a gb a 
következő megbeszélési időpontokat fo
gadta el: okt. 9. 16.30., nov. 11. 16.30., és 
az ib határozatától függően közös ülés dec. 
5-6-án vagy dec. 12-13-án.

2. Az aug.-ig bezáródó kontrolling ada
tok a tervhez képest jelenleg mintegy 5 M 
Ft többleteredményt mutatnak.

3. A KÖKEL-nél megfontolásra java
soljuk a veszteség nem tervezett mértéke 
esetén kiadandó számok összevonását. (Fő
titkár)

4. Áttekintettük az évi rendezvények 
teljesítésének állását, azok többnyire szak
mai és gazdasági eredményt hoztak. Az Iri
nyi versenyt nem számolva két kisebb ren
dezvényünk lesz nem tervezett mértékben 
veszteséges, ib-n javasoljuk a műszaki-tud. 
biz. elnök-főtitkárhelyettesnek a szakmai 
áttekintést az illetékes szakosztállyal 
együtt. Ismétlődés esetén valamilyen idő
beli korlátozást szükséges bevezetni a ter
helés miatt.

5. Tervezzük a területi szervezetek mű
ködése finanszírozási hozzájárulását a terü
leti jogdíjak mértékében és gazd. ügyren
dünkben ennek szabályozását. (Androsits 
Beáta, okt. 9.)

6. Gazd. ügyrendünk aktualizálását 
vizsgáljuk, képviseleti és utalványozási jog 
(Androsits Beáta, okt. 9.), költség elszámo
lási rendszer a rendezvények elszámolásá
nál (javaslat, Körtvélyessy Gyula, okt. 9.)

7. 3 éves görgetett tervünk első változa
ta okt. 9-re elkészül. A rendezvényeket, 
kalkulációikat a szakosztályokkal egyeztet
ni kell 3 éves kitekintéssel. (Androsits Beá
ta)

8. A titkárságra új, a rendezvények szer
vezésével foglalkozó munkatárs felvételé
vel a gb egyetért és szükségesnek tarja. Be 
kell mutatni, hogy bére a tervezett költsége
ket, tervezett eredményt nem veszélyezteti 
(Androsits B., okt. 9.)

Budapest, 2003. 09. 09.
Összeállította:

Banai Endre

Beszámoló rendezvényekről

XXIX. Kolorisztikai Szimpózium
(Eger, 2003. május 26-28 .)

Az MKE Kolorisztikai Szakosztálya új 
helyszínen, Egerben rendezte meg a XXIX. 
Kolorisztikai Szimpóziumot. A konferenci
án 23 előadás hangzott el, továbbá, figye
lemmel a kedvező tapasztalatokra és a szű
kös időhatárokra, ebben az évben is sor 
került poszterek bemutatására. A résztve
vők száma valamivel kevesebb volt, mint a 
megelőző szimpóziumon, de most is üdvö
zölhettünk új, fiatal kollégákat, ami bizo
nyítja a színekkel foglalkozó kutatók után
pótlását.

A Kolorisztikai Szimpóziumok hagyo
mánya Lukács Gyula filozófiai ihletésű elő
adása, amelyet ez alkalommal a „Végső 
szavak -  utolsó mondatok” gyűjteményből 
tartott. Nagy érdeklődéssel hallgatták a 
résztvevők a szimpózium szakmai nyitó re
ferátumait, melyekben Schanda János a 
CIE legújabb, színmetrikával foglalkozó 
kiadványairól számolt be, és Wenzel Klára 
a színekkel kapcsolatos kutatások szépsé
geit ecsetelte.

Az első előadások a hagyományoknak 
megfelelően a technológiai szekcióban 
hangzottak el. Mindhárom előadás a BME 
Szerves Kémiai Technológia Tanszékén 
Víg professzor nevével fémjelzett, reaktív 
színezékek kutatásával foglalkozó csoport 
eredményeit ismertette. Elsőként Vig And
rás az atmoszféra összetevőinek a reaktív 
színezékek fényállóságára, majd Nagy 
Henrietta az elektrolitoknak a reaktív szí- 
nezési részfolyamatokra gyakorolt hatásai
ról tartott érdekes előadást. Rusznyák Oli
vér divatszínek trikromatikus

reprodukciójával kapcsolatos munkáját is
mertette.

A délután második részében az ipari al
kalmazások szekció keretében három elő
adás hangzott el. Dirk Öfner (ATLAS Co.) 
az ultraibolya-tartományban végzett időjá- 
rás-állósági vizsgálatok új szabványait és 
készülékeit mutatta be. Fekete Mária 
(SZTE Szegedi Élelmiszeripari Főiskola) 
és munkatársai a trappista sajt érési folya
mata és színinger-jellemzőinek változása 
közötti összefüggéseket ismertették. 
Kovácsné Stáhl Ágnes (Festékipari Kutató 
és Fejlesztő Kft.) a színinger-különbség ér
tékelés eltéréseire mutatott rá a különböző 
színinger-különbségi formulák esetében.

Az előadásokat követően került sor a 
poszterek bemutatására, amelyek főleg az 
ipari alkalmazások területén végzett kutatá
sokat ismertettek. így, a SZTE Szegedi 
Élelmiszeripari Főiskola munkatársai a fű
szerpaprika-őrlemények színméréses mi
nőség-ellenőrzésének lehetőségéről szá
moltak be. Kiss Ferencné (BMF Bőripari 
Tanszék) a bőrszínezésre alkalmazott szí
nezékek tulajdonságait hasonlította össze, 
míg Csányi Sándor (BMF Nyomdaipari 
Tanszék) a fényállóság CIEDE2000 formu
lával történő értékelésével kapott tapaszta
latokat mutatta be. Samu Krisztián és mun
katársai a festett színlátásvizsgáló tesztek 
CRT monitoron történő megjelenítéséről 
adtak képet.

Második nap délelőtt a színészleléssel 
kapcsolatos előadások hangzottak el. 
Az első szekcióban a Veszprémi Egyetem

Képfeldolgozási és Neuroszámítógépek 
Tanszéken folyó új kutatási munka megis
merésére kapott módot a hallgatóság. 
Schanda J. és munkatársai a modem elsőd
leges és másodlagos fényforrások (legfő
képpen LED-ek) színvisszaadási tulajdon
ságairól számoltak be. Tarczali Tünde és 
munkatársai a kognitív színészlelettel kap
csolatos vizsgálatokról, míg Kutas Gábor a 
színi mérethatásokról tartottak érdekes elő
adásokat. Ez utóbbi a színtervezéssel fog
lalkozó kollégák számára is fontos megál
lapításokat tartalmazott.

A második szekció három előadása a 
BME Finommechanikai és Optikai Tanszé
kén Abrahám György és Wenzel Klára ve
zetésével, a színlátással kapcsolatos új ku
tatási eredményeket mutatta be. Elsőként 
Wenzel Klára a színes látás tanulással törté
nő fejlesztéséről számolt be, korrigált szín
tévesztők esetében. Abrahám György és 
munkatársai a színtévesztést vizsgáló 
anomalchecker műszert mutattak be. Nagy 
Balázs és munkatársai pedig a természetes 
alapú színábrázolási rendszer lehetőségét 
ismertették. Zana János (Szent István 
Egyetem Alkalmazott Kémia Tanszék) elő
adásával zárait a szekció, aki a gyümölcsök 
vizuális és színméréses értékelését hasonlí
totta össze.

A délutáni programban a szimpózium 
résztvevőinek további lehetősége nyílt a 
Schanda professzor vezetésével működő 
team más kutatásainak megismerésére. 
Madár Gábor és munkatársai az egyre el
terjedtebben alkalmazott projektorok 
színkalibrációjának módszerét mutatták be. 
Kránitz Balázs előadásában pedig a digitá
lis fényképezőgépek spektrális érzékenysé
géről számolt be. A szekciót Síkné Lányi
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Cecília két rendkívül érdekes és látványos 
multimédiás előadása zárta, amelyek a vir
tuális valóság alkalmazási lehetőségeit mu
tatták be különböző rehabilitációs vagy 
pszichológiai problémákkal küzdő egyének 
esetében.

A szimpózium szervező bizottsága min
dig örömmel vette a fiatal szakemberek je 
lentkezését és szereplését a konferencián. 
Ezért is örömmel adott lehetőséget a főis
kolán és egyetemen színekkel kapcsolatos 
szakdolgozatot vagy diplomamunkát készí
tő hallgatók bemutatkozására. Ennek meg
felelően a szimpózium új programrésze
ként került sor a hallgatói ankétra, amelyen 
a különböző felsőoktatási intézményekből 
jelentkezett hallgatók számoltak be a szín
tan és színingermérés területén készített 
munkáikról. Takács András (BME Finom- 
mechanikai és Optikai Tanszék) a színmé
rés minőség-ellenőrzésben történő alkal
mazását vizsgálta, Tilinger Adám (VE 
Képfeldolgozási és Neuroszámítógépek 
Tanszék) a virtuális valóság rehabilitációs

alkalmazásával kapcsolatos munkájáról 
számolt be. Etyeki Marianna (SOTE Biofi
zikai és Sugárbiológiai Intézet) fotodi- 
namikus reakció mechanizmusát tárgyalta. 
Érdekes előadásokat hallhattunk a Buda
pesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Vil
lamosmérnöki Főiskolai Kar, Világítás- 
technikai Tanszékén végzett két hallgatótól 
is. Hermész Zsolt a vasúti névfelirattáblák 
láthatósági viszonyait vizsgálta, míg Vozár 
István az új Nemzeti Színház hatásvilágítá
sának tervezésében vett részt. A hallgatói 
ankét sokszínűsége és sikere valószínűsíti, 
hogy a lehetőségek szerint e programrész is 
állandósul a Szimpózium későbbi program
jában is.

A szimpózium utolsó napján a hagyo
mányoknak megfelelően a színtervezéssel 
foglalkozó kollégák számoltak be munká
ikról. Pappné Kiss Irén részletes oktatási 
programot dolgozott ki a „Színes világ” tré
ningekhez a divatszakmákban. Surányi Éva 
a színcsaládelv gyakorlati alkalmazását 
mutatta be a színtervezésben. Vizy László a

46. Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés
(Szeged, 2003. június 30-július 2.)

Az Egyesület Spektrokémiai Társasága 46. 
alkalommal, ezúttal Szegeden a Hotel For
rásban rendezte meg rendes évi vándorgyű
lését. A hagyományosan minden évben 
más hazai városban megrendezésre kerülő 
háromnapos konferencia 1978 után máso
dik alkalommal látogatott Szegedre.

Az atom- és molekulaspektroszkópia 
témájú rendezvényt a témát művelő hazai 
kutatók viszonylag kis számát figyelembe 
véve idén is nagy érdeklődés kísérte, hiszen 
a programban összesen 59 szóbeli és 14 
poszterelőadás szerepelt. A konferenciát 
Záray Gyula és Billes Ferenc professzorok, 
a Spektrokémiai Társaság elnöke és alelnö- 
ke beszédei nyitották meg. A Szegedi Aka
démiai Bizottság nevében Dékány Imre 
akadémikus, míg az MKE vezetőségének 
képviseletében Androsits Beáta ügyvezető 
igazgató üdvözölte a rendezvény résztve
vőit. Immár hagyomány, hogy egy, az 
atom- és/vagy molekulaspektroszkópia fej
lődéséért sokat tett kutató kolléga munkás
sága elismeréseképpen Török Tibor Emlék
éremben részesül, amelynek ünnepélyes 
átadására a vándorgyűlés megnyitója te
remt méltó lehetőséget. Az idei díjazott 
Eduard Plsko pozsonyi professzor volt, aki 
hirtelen jött betegsége miatt az utolsó pilla
natban kénytelen volt a konferencián való 
részvételét lemondani. így sajnos a 
„Correct choice and use of internál refer- 
ence element” című, optikai emissziós 
spektroszkópiával foglalkozó, érdekesnek 
ígérkező angol nyelvű plenáris előadása is 
elmaradt. Betegségéből való mielőbbi fel

épülést és további eredményes munkát kí
vánunk ezúton is.

A konferencia másik meghívott plenáris 
előadását Christina Streli bécsi professzor- 
asszony tartotta „Totál Reflection X-Ray 
Fluorescence Analysis of Low Z elements: 
Developments and Applications” címmel. 
Az előadásban ismertetett újszerű eredmé
nyeik különböző nagy intenzitású röntgensu
gárforrások és új típusú detektorok használa
tára épültek, amelyek segítségével egy sor 
különleges alkalmazást -  így például 
biofilmek és felvezetők mikroszennyezőinek 
meghatározását -  sikerült megvalósítani.

A konferencia további munkája öt atom
spektroszkópiai és négy molekulaspekt
roszkópiai szekcióban folytatódott, ame
lyek időben párhuzamosan zajlottak. 
Ezekben tartották előadásaikat a határon tú
li magyar spektrokémikusok is, akiket Gál 
Tibor képviselt Nyitráról, Kékedy-Nagy 
László Kolozsvárról és Halasi Tibor Újvi
dékről. A poszterszekció közös tematikájú 
volt. A bemutatott anyagok témája igen szé
les spektrumot ölelt fel, de könnyen megál
lapíthatóan domináltak az extrakciós és 
módosulat-analitikai (speciációs) módsze
rekkel, a rezgési spektroszkópia különböző 
technikáival és a kömyezetanalitikával fog
lalkozó munkák. Üdvözlendő módon évről 
évre egyre több előadás foglalkozik a 
legmodernebb műszeres technikák (pl. kro- 
matográfiával kapcsolt spektrometriai rend
szerek, induktív csatolású plazma tömeg- 
spektrometriás és lézeres technikák stb.) 
fejlesztésével és alkalmazásával.

műemlékek homlokzati színezésének prob
lémáit tárgyalta a hitelesség és a színdina
mika szempontjából. Mester Éva az üveg
festészet színszimbolikájáról tartott, a 
megszokott szép fotókkal illusztrált elő
adást.

A szimpóziumhoz kapcsolódó kiállítá
son új színmérő készülékekkel, adatfeldol
gozó szoftverekkel, időjárásállóság- és 
egyéb optikai vizsgáló berendezésekkel is
merkedhettek meg a látogatók. A Szent Já
nos Továbbképző Központ nagyon kelle
mes, szemet gyönyörködtető, ugyanakkor 
technikailag is kifogástalan környezetet 
biztosított a rendezvénynek. A háromna
pos, ismeretgazdagító programot Kovácsné 
Stahl Ágnes abban a reményben köszönte 
meg az előadóknak és a résztvevőknek, 
hogy két év múlva hasonló sikerrel talál
koznak a színekkel foglalkozó szakembe
rek.

CsányiSándor

A  hétfői nap estéjén a tudományos 
program részét képezte Hlavay József pro
fesszor nagy érdeklődéssel kísért vitainditó 
előadása is, amelynek címe „Kérdések az 
analitikai módszerek fejlesztésével és 
validálásával kapcsolatban” volt. A címben 
megjelölt területek mellett az analitikai ké
mia egyes nevezéktani kérdéseit is érintő 
előadáshoz főként az akkreditált analitikai 
laboratóriumok jelenlévő vezetői szóltak 
hozzá, amely nyomán építőjellegű intenzív 
diszkusszió alakult ki. A diszkusszió egyik 
eredménye, hogy elhatározás született a kö
zeljövőben egy elektronikus levelező fó
rum indításáról, amely közvetlen célja a ne
vezéktannal kapcsolatos elgondolások, 
javaslatok összegyűjtése lenne. A fórum 
beindításának feladatát a társaság vezetősé
ge nevében Galbács Gábor titkár vállalta 
magára.

A konferencia második napján, kedden 
került sor az MTA Spektrokémiai Munka- 
bizottság kihelyezett ülésére is, amelyen 
Dernovics Mihály PhD dolgozatának elő
zetes bemutatójára és az anyag megvitatá
sára került sor. A dolgozat témája speciációs 
analitikai célokra való referenciaanyagok 
kifejlesztése volt. A sikeres elővédésnek 
helyt adó ülést Heltai György, a munkabi
zottság elnöke vezette.

A konferenciához más évekhez hason
lóan most is műszerkiállítás kapcsolódott, 
amelyen a szakterület jelentősebb hazai 
forgalmazó cégei bemutatták legújabb ter
mékeiket, berendezéseiket. Az idén tíznél 
több cég képviseltette magát a kiállításon, 
amelyet élénk érdeklődés kísért. Cégelő
adások hangzottak el az egyes szekciók ke
retén belül is; ezek többek között a mikro
hullámú minta-előkészítés, grafitkemencés
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atomabszorpciós technika és az induktív 
csatolású plazma optikai emissziós spekt- 
rometria területén született legújabb mű
szaki eredményekről számoltak be.

A vándorgyűlés programjának hagyo- 
mányszerűen része a felkeresett vidék kul
turális nevezetességeinek megismerése is 
kirándulás keretében. Idén sem történt ez 
másként; ez alkalommal az Ópusztaszeri

Történeti Emlékparkba látogatott el a társa
ság kedden. Az ezt követő jó hangulatú ze
nés-táncos társas vacsorára stílszerűen a 
park közelében található Szeri Csárdában 
került sor.

Az idén is érdekes és sokszínű előadá
sokat felvonultató, szokott módon baráti 
hangulatú háromnapos tudományos ren
dezvény szerdán kora délután zárult. Záró

Jubileumi konferencia a Spanyol Királyi Kémiai Társaság 
(RSEQ) alapításának 100. évfordulóján
(Madrid, 2003. július 7—11.)

A RSEQ főtitkárának, Antonio M. Echavar- 
ren úrnak a meghívó levele alapján az ib 
egyhangú támogatásával egyesületünket 
képviseltem a spanyol testvér egyesületünk 
kétévente megrendezett (ez évben XXIX.) 
konferenciájához kötött kétnapos jubileumi 
ünnepségeken. A madridi Palacio de Con- 
gresos-ban megrendezett konferencia két
napos ünnepséggel kezdődött. Jelentőségét 
növelte, hogy az alapításának ugyancsak 
100. évfordulóját ünneplő Fizikai Társaság
gal (RSEF) közösen rendezték meg. A ké
miai Nobel-díjasok, Jean-Marie Lehn 
(1986), RichardR. Ernst (1991), és Sir Hen
ry W. Kroto (1996) mellett három fizikai 
Nobel-díjas: Claude Cohen-Tannoudji 
(1997), Martinus D. Veltman (1999) és Eric 
A. Cornell (2001) előadását is meghallgat
hattuk. Az ugyancsak Madridba várt Oláh 
György (feltehetően sűrű itthoni programja 
miatt) e jubileumi ülésen való részvételét le
mondta. Ha nem is helyette, de a központi 
ünnepséget követő XXIX. „nemzeti kémi
kus konferencia” egyik plenáris előadását 
egy másik ismert nevű amerikai magyar, 
Julius Rebek, Jr. tartotta „Molecules inside 
Molecules” címmel. Az Európai Fizikai 
Társaság (EPS) képviseletében az elnök, 
Martin Huber „Testing Foundation of 
Physics in Space” című előadásával kö
szöntötte a jubileumi ülést. Az európai ké
mikus egyesületek nevében a GDCh (Né
met Kémiai Társaság) főtitkára Wolfram 
Koch gratulált a jubiláns spanyol egyesület

vezetőinek. A többi jelenlévő társaság (így 
az MKE) elnökének köszöntő levelét az 
„Anales de la Sociedad Espanola de Quimi- 
ca” fogja közzétenni. Az ünnepség kiemel
kedő eseménye volt Fülöp aszturiai herceg 
látogatása, aki ünnepi beszédében angolul 
üdvözölte a külföldi résztvevőket, majd az 
ünnepséget követő fogadáson hosszasan el
beszélgetett a neki egyenként bemutatott 
vendégekkel.

A külföldi vendégek (Nobel-díjasok, 
egyesületi elnökök, főtitkárok) tiszteletére 
a vendéglátók mindkét nap díszebédet ad
tak, ahol a bemutatkozások során megis
merkedhettek egymással mind a vendégek, 
mind a vendéglátók. E kötetlen találkozók 
módot nyújtottak a FECS (Federation of 
the European Chemical Societies, melynek 
elnöke Náray-Szabó Gábor akadémikus) 
jövőjére vonatkozó konzultációkra is, külö
nös tekintettel a Budapestre tervezett 2005. 
évi FECS konferenciára. A beszélgetést 
irányító Lehn professzor kifejtette, hogy a 
budapesti találkozó sikere az egyesületek 
eltérő nagyságából eredő ellentétes érdekek 
mielőbbi harmonizációjától függ.

Az első nap, nagyhatású „Science and 
Beyond” című előadásában Ernst profesz- 
szor a kialakult egypólusú világban a tradí
ció (gyökerek, kultúra, stabilitás) és az in
nováció (profit, versenyképesség) sajátos 
egyensúlyára utalva és Mahatma Gandit 
idézve a „Globális Etika” deklarálásának 
fontosságát hangsúlyozta. Jean-Marie

SjettUe.. .Sjemlc.. .Sjentle

P rob lém ák  a világ fe lső o k ta tá sáb a n

A Newsweek szeptember 15-ei számában 
érdekes áttekintést közöl a világ felsőok
tatásáról, kiemelve, hogy az az USA-tól 
eltekintve mindenhol problémákkal 
küszködik. Olaszország egyetemein nagy 
(egyes helyeken két-harmados) a kiesési 
arány. Japánban és Dél-Koreában kevés az

egyetemi hallgató. A brit diákok a tandíjak 
javasolt megháromszorozása ellen küz
denek. Pakisztánban az alacsony oktatói 
fizetések okoznak gondot. Sok országban a 
legnagyobb gond a kizárólagos állami 
finanszírozásból (annak elapadásából) 
fakad, amit az egyetemek és az oktatók 
esetenként a diákok illegális megsarcolásá
val pótolnak. Emellett egyes fejlődő orszá
gokban az általános írás-olvasás elérése is 
elérhetetlen cél.

Eközben az USA-ban közel 600 ezer
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beszédében Záray Gyula megköszönte a 
szervezők munkáját, a kiállító cégek támo
gatását és a résztvevők aktivitását, valamint 
bejelentette, hogy jövőre a Vándorgyűlés 
Siófokon, közvetlenül a Spektrokémiai 
Társaság által szervezett 6th European Fur
nace Symposium és a 11th Solid Sampling 
Colloquium után kerül megrendezésre.

Galbács Gábor

Lehn lényegében a budapesti Francia Inté
zetben júniusban elhangzott előadását is
mételte meg „Perspectives in Chemistry: 
Information, Self-Organization, Adaptation 
in Chemical Systems” címmel. A második 
nap szenzációja Sir Henry Kroto „2010. 
NanoSpaceOdyssey” című előadása volt. 
Ebben a tőle megszokott virtuozitással be
szélt a jövőről és arról, hogy hogyan kell 
ezen új világra felkészíteni a felnövekedő 
nemzedékeket, pl. mexikói gyermekeket.

Végül érdemesnek tartom megemlíteni, 
hogy a kongresszusi palota tágas (balkonos) 
emeleti folyosóin felállított poszterek (a 
pontosság igénye nélkül végzett becslésem 
szerint) közel 50%-ban angol nyelven ke
rültek bemutatásra. Ez azt bizonyítja, hogy 
egy olyan nyelvében nagy nemzet tudósai, 
kutató és oktatói számára is, mint a spanyol, 
egyre fontosabb a nemzetközi „érthetőség”. 
Nemzeti nyelven szerkesztett poszterek kül
földi konferenciákon használhatatlanok, így 
a kívánatos nemzetközi ismertetés érdeké
ben „angolul” is el kell készíteni őket. 
Ez pedig felesleges többletmunkát jelent. 
Ezen nekünk is el kell gondolkodnunk, ha 
jövőben új tudományos eredményeinket 
Európában (sőt azon túl is) érdemben ismer
tetni kívánjuk. A nemzetközi konferenciá
kon a poszterek száma egyre növekszik, sú
lyuk évről évre jelentősebb.

Július 22-én kelt levelében a RSEQ el
nöke, Luis A. Oro professzor köszönetét 
mondott azért, hogy az MKE képviselője is 
hozzájárult a jubileumi ünnepség sikeré
hez. Kiemelte, hogy a sikert elsősorban a 
vendégek és a legfiatalabb kutatók szemé
lyes találkozói hozták.

Kálmán Alajos

külföldi diák tanul, többségük Indiából és 
Kínából érkezik. Itt az egyetemek finan
szírozására a GDP 2,3%-át fordítják, és egy 
diákra a világon messze a legtöbbet, közel 
20 ezer USD-t költenek (1999. évi adatok). 
A 25-64 éves korosztályban a világon a 
legtöbb egyetemi végzettségű (közel 28%) 
az USA-ban van, Magyarországon ez az 
arány 14% körül van, az Egyesült 
Királyságban 18% és Németországban



Tudásból, tapasztalatból táplálkozó erő
Az EGIS Gyógyszergyár Rt. kutatási és fejlesztési 
tevékenységének bővítéséhez, a nemzetközileg is elismert 
farmakokinetikai kutatólaboratóriumába keres új megméret
tetésre vágyó

KUTATÓ-FEJLESZTŐ 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRSAT.
Feladatok:

•  farmakokinetika és gyógyszermetabolizmus
• kutatás területén vizsgálati tervek és jelentések 

készítése a GLP/GCP követelményeinek megfelelően
• bioanalitikai módszerek kidolgozása és validálása
• humán vizsgálatok és állatkísérletek végzése

Követelmények:
• szakirányú egyetemi végzettség 

(gyógyszerész, vegyészmérnök, vegyész, orvos)
• a bioanalitika, a farmakokinetika és metabolizmus 

kutatás és/vagy az analitikai kémia területén eltöltött 
többéves szakmai gyakorlat

• középfokú angolnyelv-tudás
• felhasználói szintű számítógépes ismeretek

A GLP/GCP és az izotóptechnika területén való jártasság 
előnyt jelent.

A sikeres pályázónak versenyképes jövedelmet, szakmai fej
lődési lehetőséget, világszínvonalú műszerekkel és beren
dezésekkel felszerelt modem laboratóriumi munkahelyet 
kínálunk.

Jelentkezni szakmai önéletrajz megküldésével Gábor Anita 
személyügyi referensnél, az alábbi címen lehet:

EGIS Gyógyszergyár Rt., 
humánerőforrás-menedzsment
1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.
Fax: 265-5828, e-mail:gabor.anita@egis.hu
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Akkreditált kalibráló laboratórium 
kalibrálás ISO rendszerek szám ára

Japán "VIBRA" hitelesíthető analitikai és laboratóriumi mérlegek

AJ-220 A]-420 AJ-620 Al-820 AJ-1200 AJ-2200 AJ-4200 AJ-6200 AJ-8200 AJ-12K

220 g 420 g 620 g 820 g 1200 g 2200 g 4200 g 6200 g 8200 g 12 kg
0,001g 0,001g 0,001g 0,01g 0,01g 0,01g 0,01 g 0,01 g 0,1 g 0,1 g

rendkívül kedvező áron AJ család
Porvédő műanyag borítás, soros port, AJ-220-420-620-nál 
mérleg védőszekrény szabvány tartozék.
Opció: másodkijelző

МВ-DJ család
МВ-300 МВ-600 МВ-3000 MB-6000

300 g 6 00  g 300 0  g 60 0 0  g 
0,01 g 0,02 g 0,1 g 0,2 g

Opció: soros port, porvédő borítás, 
másod kijelzőMéréshatár: 220 g, Osztásérték: 0,1 mg 

automatikus kalibráció, soros port, ISO/GLP/GMP

AF-R220

1153 Budapest, Bocskai u. 33. Tel: 306-1264 Fax: 306-1275 
E-mail: entech@axelero.hu Honlap: www.entech.hu
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Termékválasztékunk:

- Ipari mérlegek és rendszerek
- Folyamatszabályozó rendszerek
- Labortechnikai műszerek:

- laboratóriumi mérlegek,
- titrátorok,
- sűrűségmérők, refraktométerek,
- pH-mérők, konduktométerek,
- nedvességmeghatározók,
- termoanalitikai készülékek
- és laborreaktorok.

Képviseletünk:______

H-1139 Budapest, Teve u. 41. 
Tel.: +36-1-288-4040 
Fax: +36-1-288-4050 
Web: www.mt.com 
E-mail: mthu@axelero.hu
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Pungor Ernő akadémikus 80 éves*

A „Schulek-intézetben”, az analitikai kémia gyakorlatok 
során még gyógyszerész hallgatóként találkoztam először 
Pungor Tanár Úrral, aki rendszeresen be-be látogatott a la
boratóriumokba nem kis riadalmat keltve feltett kérdései
vel a hallgatóság körében. Bevallom bennem is. A korsze
rű műszeres analitikai tárgyú előadásai, amit speciál 
kollégiumként többed magammal én is felvettem, egyedi
ek és érdekfeszítőek voltak, melyekkel felkeltette érdeklő
désünket a ciklus még „új” tudományterülete iránt. Pár év 
múlva végzett gyógyszerészként meghívására két évfo
lyamtársammal -  Szász Ágnessel és Szabó Katalinnal -  
munkatársai lettük a Veszprémi Egyetem Analitikai Kémia 
Tanszékén, melynek vezetésére Polinszky Károly rektor 
hívta meg 1962-ben. Ettől kezdve abban a szerencsében ré
szesülhettem, hogy pályafutását közvetlen munkatársaként 
több évtizeden keresztül végig követhettem. Most pedig 
80. születésnapjához érve az a megtisztelő feladat jutott 
számomra -  mint egykori taníványának és munkatársának 
-  hogy életét, tudományos munkásságát napjaink fiatalabb 
korosztályaival közelebbről megismertethetem, azoknak 
pedig akik személyesen ismerik, felidézhetem.

Pungor Ernő 1923. október 30-án született Vasszé- 
csényben. Édesapja földműveléssel foglalkozott, mintegy 
három és fél hold földön gazdálkodott. Tehetségével már 
gyermekkorában kitűnt. Magánszorgalomból már négy
éves korában megtanult olvasni és az elemi iskola alsó ta
gozatát, külön engedéllyel a normál felvételi idő előtt láto
gathatta. 1935-ben iratkozott be a szombathelyi Faludy 
Ferenc Gimnáziumba, ahol kezdetben a tárgyak mindegyi
ke egyformán lekötötte érdeklődést, sőt verseket is írt. 
A későbbi évek során figyelme -  kiváló középiskolai taná
rainak hatására -  egyre inkább a természettudományok, a 
fizika és a kémia irányába fordult. Egyetemi tanulmányait 
a Pázmány Péter Tudományegyetemen végezte, ahol 
1948-ban kémiából kitüntetéses oklevelet szerzett. Schulek 
Elemér professzor meghívására doktoránsként kezdte meg 
tudományos munkáját az Eötvös Loránd Tudományegye
tem Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszékén, ahol 
1962-ig, mint tanársegéd, adjunktus, majd egyetemi do
cens oktatott és kutatott. Oktatómunkája a vegyészmérnök 
hallgatók analitikai kémiai képzésére irányult, és komoly 
erőfeszítéseket tett a korszerű műszeres analitikai kémia 
hazai képzésének a megteremtésére. Ez utóbbi témakör
ben tartott speciálkollégiumai egyediek és érdekfeszítőek 
voltak (e sorok írója is nagy érdeklődéssel hallgatta). 
Az adszorpciós indikátorok területén végzett kutatásai in
dították el tudományos karrierjét, amelyhez kapcsolódtak 
a lángfotometria, a nagyfrekvenciás titrálások és a gázana
lízis terén elért eredményei. Az 50-es évek második felé
ben kezdte el a később világsikert jelentő, az ionszelektív 
elektródok fejlesztésére irányuló kutatásait. Az e periódus

* Tóth Klára akadémikus köszöntőbeszéde az MTA Kémiai Osztály 2003. október 
30-ai ülésén
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bán publikált, közel 30 tudományos dolgozat egyértelmű
en mutatja Pungor Ernő tudományos kutatás iránti elköte
lezettségét. 1949-ben kitüntetéssel doktorált, 1952-ben a 
kémiai tudomány kandidátusa, majd 1956-ben a kémiai tu
domány doktora fokozatot szerezte meg.

1962-1970 között a Veszprémi Vegyipari Egyetem 
Analitikai Kémia Tanszék tanszékvezető professzora. 
E rendkívül eredményes években Pungor Ernő korábbi 
kutatási témáit tovább folytatva és kiszélesítve egy Anali
tikai Iskolát alakított ki, melynek fő profilját az elektro- 
analitika, ezen belül az ionszelektív és a voltammetriás 
elektródok, valamint technikák fejlesztése, vizsgálata ké
pezte. Kutatási eredményei közül számos szabadalmi olta
lommal védett és megvalósult. Inspirálására és közremű
ködésével elindult, a világon elsőként az ionszelektív 
elektródok Radelkis Elektrokémiai Szövetkezet által törté
nő gyártása. Sokat tett a Tanszék nemzetközi elismertetése 
érdekében, kutatási együttműködéseket alakított ki külön
böző vezető nyugati egyetemekkel, így a Bécsi Műszaki 
Egyetemmel (1962), az angol Birminghami Egyetemmel 
(1964) és a zürichi Műszaki Főiskolával (ETH) (1968). 
Pungor Ernő 1967-ben a Magyar Tudományos Akadémia 
levelező tagja, és 1976-tól rendes tagja.

1970-ben meghívást kapott Erdey László professzor, 
nemzetközi elismerésnek örvendő, Analitikai Kémiai Tan
székének vezetésére a Budapesti Műszaki Egyetemen, 
melynek 20 éven át volt tanszékvezető professzora. Veze
tője volt az MTA Műszaki Analitikai Kémiai Kutatócso
portjának is. E periódusban jelentősen kiszélesítette kuta
tásait az ionszelektív elektródok elméletének és az 
orvosbiológiai szempontból fontos ionszelektív elektró
dok fejlesztésének irányába. Figyelemre méltó a közvetlen 
munkatársaival, valamint Tőke László professzor csoport
jával (BME Szerves Kémiai Technológia Tanszék) koope
rációban kifejlesztett káliumion-szelektív elektród sikere, 
mely a tudományos eredményeken túl rutin analitikai je
lentőséggel is bír, a japán Horiba cég klinikai laboratóriu
mi elemzőiben nyert alkalmazást. Elindította az áramló ol
datos analitikai metodikák fejlesztését, és a kutatásokat a 
mérés automatizálás irányába vitte el. Pungor Ernő e té
materület egyik elindítójaként és meghatározójaként is 
nemzetközi elismerést kapott.

Oktatómunkája a vegyészmérnök hallgatók graduális és 
posztgraduális képzésén belül az analitikai kémia tárgy elő
adására és folyamatos korszerűsítésére irányult. Egyetemi 
jegyzeteket írt, melyek még ma is alapjául szolgálnak az 
analitikai kémia oktatásának, nemcsak a BME-n, hanem 
más hazai egyetemeken is. 1972-1981 között a BME Ve
gyészmérnöki Kar dékánja. A kétfokozatú képzés beveze
tője a Karon. A BME Vegyészmérnöki Kar Pungor Ernő 
oktató és kutató, valamint a Kar érdekében végzett munká
ját 1993-ban a Professor Emeritus cím adományozásával 
ismerte el.

1970-1990 között az általa vezetett tanszék nemzetközi
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kapcsolatai tovább bővültek. Tudományos együttműködés 
alakult ki a Floridai Egyetemmel, az Észak-Karolinai Egye
temmel, a Texasi Egyetemmel, számos európai egyetem 
mellett. Szinte nem volt a tanszéken olyan munkatárs, aki 
ne töltött volna több hónapot tudományos ösztöndíjasként 
külföldi egyetemeken. A hazai kutatók nemzetközi tudo
mányos életbe való bekapcsolódását rendkívüli mértékben 
segítették a Pungor Ernő által szervezett Mátrafüredi Nem
zetközi Konferenciák, melyeket 1972 óta négyévenként 
tartottak az ionszelektív elektródok témakörében és az ana
litikai kémiai kutatások homlokterébe kerülő témákban. 
A konferenciák teljes anyaga a vitákkal egyetemben könyv 
formájában jelent meg az Akadémiai Kiadó gondozásában. 
A Mátrafüredi Konferencia fogalommá vált a hazai és kül
földi elektroanalitikus közösségben, és napjainkban is meg
szervezésre kerül.

Pungor Ernő több nemzetközi szervezetben vett és 
vesz részt, képviselve a hazai analitikai tudományt. A tel
jesség igénye nélkül néhányat említve, 1981-1987 között 
az Európai Kémikus Egyesületek Analitikai Kémiai Bi
zottságának elnöke. 1973-tól 1987-ig részt vett az IUPAC 
Analitikai Bizottságában, illetve annak Elektroanalitikai 
Munkabizottságában. Ez utóbbi elnöke 1985-1989 között. 
Az Analytical Chemistry mellett számos nemzetközi fo
lyóirat szerkesztőbizottságában dolgozott, illetve dolgo
zik. A Magyar Kémiai Folyóirat főszerkesztői tisztjét 25 
éven keresztül látta el. Pungor Ernő tagja a Csehszlovák 
Tudományos Akadémia Kémiai Osztályának (1966), az 
Egyiptomi Gyógyszerész Egyesületnek (1973), az Osztrák 
Analitikusok és Mikroanalitikusok Egyesületének (1977), 
a Finn Kémikus Egyesületnek (1979), a Japán Kémikus 
Egyesület tiszteletbeli tagja (1981), valamint tagja a Finn 
Műszaki Akadémiának (1990). Az Angol Analitikai Kémi
ai Társaság Redwood Lecturer címének, a Róbert Boy le

aranyérem, a Talanta aranyérem, a Magyar Tudományos 
Akadémia Aranyérem tulajdonosa.

Pungor Ernő analitikai kémiai kutatásaiban a fő hang
súlyt az elektroanalitika, ezen belül az ionszelektív elekt
ródok kapták. Az ionszelektív elektródkutatás úttörőjeként 
elismert professzor. E mellett elindítója és sikeres művelő
je a különböző áramló oldatos technikáknak, a nagyfrek
venciás titrimetriának és a lángfotometriának. Tudomá
nyos eredményeit könyvei és közel 500 tudományos 
dolgozat foglalja össze. Irányításával számos doktori és 
kandidátusi értekezés készült el. Munkatársait, tanítványa
it a szorgalmas, céltudatos kutatómunkára és az eredmé
nyeket időben történő publikálására nevelte. Példátlan 
munkabírása ösztönzőleg hatott munkatársaira is. Oktatói, 
kutatói pályafutása alatt analitikus generációk nőttek fel. 
Tanítványai megtalálhatók a vegyipar különböző területe
in, magyarországi és külföldi egyetemeken.

Pungor Ernő Tanár Úr sokat tett az analitikai kémia ha
zai és nemzetközi elismertetéséért, a kutatási feltételek 
megteremtéséért. A tudományos kutatás mellett törődött a 
kutatásfejlesztéssel, a kutatási eredmények realizálásával 
és a haza sorsával. 1990-ben felkérték az Országos Műsza
ki Fejlesztési Bizottság vezetésére, majd 1990. decemberé
ben tárca nélküli miniszterré nevezték ki. Az OMFB elnö
keként elindított egy tehetségeket kutató, valamint ezzel 
párhuzamosan, a nagyon elhanyagolt magyar infrastruktú
ra állapota miatt, a kutatás és fejlesztés infrastruktúrájának 
javítását célzó pályázati rendszert. Elindította továbbá a 
nemzetközi projekt pályázati rendszerek és tenderek kiírá
sát. 1994 és 2001 között a Bay Zoltán Alkalmazott Alapít
vány főigazgatója.

A tanítványok, a munkatársak és az analitikus társada
lom nevében kívánunk Boldog Születésnapot. Isten éltesse 
sokáig!

Szabadváry Ferenc akadémikus nyolcvan éves

Szabadváry Ferenc Kőszegen született 1923. szeptember 
1-én. Fel sem merült a kérdés, hogy a kőszegi szap
pangyáros család legidősebb fia a helyi bencés gimnázi
umban tett érettségi után mást tanuljon, mint kémiát a Bu
dapesti Műszaki Egyetemen, és azután szakértelemmel 
vezesse a gyárat. 1944-ben a Budapesti Műszaki Egyete
met a közelgő front elől Németországba költöztették, ahol 
Budapest ostroma helyett Drezda bombázása jutott osz
tályrészéül. A fiatal vegyészmérnök a gyárat nem sokáig 
vezette, azt hamarosan államosították. így került vissza a 
Budapesti Műszaki Egyetemre, az Erdey László által veze
tett tanszékre, ahol kezdetben analitikai kémiával foglal
kozott. Az Egyetemhez immár 62 éve hűséges maradt, az 
analitikai kémia helyett azonban hamarosan a kémiatörté
netnek lett kiváló művelője és iskolateremtő professzora 
Magyarországon. Nemzetközi hírnevét „Az analitikai ké
mia története” című művével szerezte, melyet az Amerikai 
Egyesült Államokban adtak ki többször is és amelyért 
1970-ben első kontinentális európaiként a Dexter-díjat 
kapta. „A kémia története Magyarországon” című munká
ja, melyet néhai Szőkefalvi-Nagy Zoltánnal közösen írt, 
alapvető kézikönyvvé vált, ma már hozzáférhetetlen és 
megérett egy új kiadásra. Az összesen 19 könyvön és 7 
könyvrészleten kívül Szabadváry professzornak 382 pub
likációja jelent meg. Ezeknek listáját a Technikatörténeti 
Szemle 2001-2002. száma tartalmazza. Szabadváry pro

fesszor 1971-ben került a Műszaki Emlékeket Nyilvántar
tó és Gyűjtő Csoporthoz, melyet az ő vezetésével az idén 
30 éve Országos Műszaki Múzeummá szerveztek. A Mú
zeum az ő vezetése alatt nagy nemzetközi hírnévre tett 
szert, tudományos műhellyé emelkedett és bővült egy há
romszintes új raktárépülettel. Az állandó kiállítást azonban 
számos kezdeményezés ellenére nem sikerült megnyitni.

Az akadémiai születésnapi ünnepség több szónoka 
hangsúlyozta, hogy Szabadváry professzor munkásságát 
külföldön hamarabb ismerték eí, mint idehaza. A hazai el
ismerést 1991-ben a Széchenyi-díj indította el. Ezt követő
en 1995-ben választották a Magyar Tudományos Akadé
mia levelező tagjává.

Több hazai és nemzetközi tudománytörténeti szervezet 
alapításánál működött közre, így alapító tagja a Magyar 
Tudományos Akadémia Tudomány- és Technikatörténeti 
Komplex Bizottságának, a Műszaki és Természettudomá
nyi Egyesületek Szövetsége Tudomány- és Technikatörté
neti Bizottságának. Alapító elnöke a Közép-európai Mű
szaki Múzeumok Együttműködési Uniójának (MŰT), a 
Magyar Kémikusok Egyesülete Kémiatörténeti Bizottsá
gának, az Európai Kémikusegyesületek (FECS) Kémiatör
téneti Munkacsoportjának. Ez utóbbi 2003. szeptember 3. 
és 7. között tartotta az ő tiszteletére Budapesten IV. Nem
zetközi Kémiatörténeti Konferenciáját, melyről lapunk ké
sőbbi számában beszámolunk. Vámos Éva
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Aktuális

Kémiai Nobel-díj 2003

A 2003. évi Nobel-díjat két amerikai orvos biokémikus, 
Peter Courtland Agre (Johns Hopkins Egyetem, Balti
more) és Roderick MacKinnon (Howard Hughes Orvosi 
Intézet, Rockefeller Egyetem, New York) a díj összegét 
egyenlő arányban megosztva nyerték el a sejtmembránok 
csatornáihoz kapcsolódó felfedezéseikért. Az 54 éves Agre 
a vízcsatornák felfedezéséért, MacKinnon 47 évesen az 
ioncsatornák szerkezete és molekuláris mechanizmusa 
részletes feltárásáért kapták meg a legrangosabb tudomá
nyos elismerést.

Az emberi test tömegének mintegy 70%-a sós víz. 
Az alapvető szervek (vese, szív, izom, idegrendszer) funk
ciózavarai elsősorban a vízforgalom, a sóháztartás és a 
sav-bázis egyensúlyzavarai következtében lépnek fel. 
A felfedezések lehetővé teszik olyan folyamatok részletes, 
molekuláris szintű megismerését, mint például a vese víz
kiválasztását a vizeletből, vagy akár az idegsejtek elektro
mos jeleinek létrejöttét és tovaterjedését. Számos beteg
ség, a vese, a szív és az idegrendszeri megbetegedés 
megértése és hatékonyabb kezelése szempontjából jelentő
sek ezek az ismeretek.

Már a XIX. század közepén feltételezték a fiziológusok 
és a sejtbiológusok a test belsejében a víz szállítását végző 
sejtmembránok összefüggő pórusainak, csatornáinak léte
zését. Számos népszerűvé vált modell született, ezek az év
tizedek során tartalmukban és teljesítőképességükben egy
re bővültek, ezt jelzik a hozzájuk kapcsolódó Nobel-díjak 
sorai is.

Peter Agre munkacsoportja 1988-ban izolált egy 
membránproteint, amelyről rövidesen felismerték (1992), 
hogy ez a molekula (akvaporin) felelős a vízmolekula 
transzportjáért. Az első akvaporinmolekula kipreparálását 
és szerkezetfelderítését követte egy tucat növényi, bakteri
ális és állati eredetű vízcsatorna-proteinnek a Johns Hop
kins Egyetemen történő izolálása. A szisztematikus kutatá
sok széles kaput nyitottak baktériumok, növények, állatok 
vízháztartásának biokémiai, fiziológiai és genetikai mód
szerekkel történő vizsgálatához. Napjainkban a kutatók 
részleteikben is követik a vízmolekula haladási módjának 
mikéntjét a sejtmembránon keresztül, értik azt is, hogy mi
ért csak a víz haladhat át az akvaporinon, mig az esszenci
ális kis molekulák vagy az ionok számára a vízcsatorna 
zárt.

Az 1876-ban alapított egyetem 25 évvel ezelőtt ünne
pelt Nobel-díjast. Peter Agre 20 éve dolgozik itt, tudomá
nyos eredményei és az amerikai tudósok körében szokat
lannak számító szerénysége példaképül szolgál a Johns 
Hopkinson.

Az ioncsatornák egy másféle fajtáját képviselik a 
membráncsatornáknak. Roderick MacKinnon 1998-ban 
alaposan meglepte a szakterületi kutatók közösségét, bra
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vúrosan elvégezte a káliumcsatoma működéséért felelős 
membránprotein izolálását, elkészítette a molekula nagy- 
felbontású, háromdimenziós szerkezetét. A streptomices 
lividans baktériumból izolált ioncsatoma-fehérje (KcsA 
K+) szerkezete alapján a káliumion nagy ionszelektivitása 
és transzport-sebessége molekuláris szinten részleteiben is 
ismert lett. A Rockefeller Egyetemen elkezdett úttörő vizs
gálatok továbbra is folytatódnak, élvonalbeli kutatásoknak 
tekintik ezeket, számos ioncsatoma-fehérje vált ismertté, 
az alapvető élettani fontosságú ionok szerepe egyre gazda
gabb ismeretekkel bővült. Roderick MacKinnonnak kö
szönhetően az ionok mozgása, ki- és beáramlása az ioncsa- 
tomán keresztül szinte látható, a sejtjelzések megnyitják 
vagy lezárják azt. Az ioncshtoma szerkezet-mechanizmus 
molekuláris szintű ismerete fontos az idegrendszer és az 
izomfunkciók és funkciózavarok szempontjából is.

A Rockefeller Egyetem megalapításától (1910) napja
inkig huszonkét Nobel-díj ássál dicsekedhet. Jelenleg négy 
Nobel-díjas alkalmazottja van és harmincnégyen tagjai az 
Amerikai Tudományos Akadémiának. A világhírű intéz
mény hetvenöt laboratóriumában közel kétszáz kutató, há
romszáznegyven doktori ösztöndíjas, száznegyven PhD- 
hallgató kutat és folytat orvosi praxist, további ezer 
alkalmazott segíti a mindennapi munkájukat.

Hogyan, hol és mivel lehet valaki Nobel-díjas? Biztos 
recept talán nincs is, de Venetianer Pál ad néhány szelle
mes tanácsot. A néhai Körös Endre, a pataki diák, tudós 
professzor könyve segíthet az élettanilag fontos ionok sze
repének kémiai megértésében. Ajánljuk a lap olvasóinak 
az utóbbi időben megjelent néhány hazai könyvújdonsá
got, segíthetnek az elmélyedésben.

Az ez évi kémiai Nobel-díj jutalmazottjai, Peter Agre és 
Roderick MacKinnon rászolgáltak az elismerésre, joggal 
ítélhették volna nekik akár az orvosi-élettani és molekulá
ris biológiai Nobel-díjat is.
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40 éves a Magyar Vegyészeti Múzeum

PRÓDER ISTVÁN* 
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Bevezetés

„Ma midőn tudományban, iparban, művészetben, a gazda
ság különféle ágaiban, kereskedelemben a haladás oly 
gyors, a tárgyak és ismeretek oly nagy mennyiségben sza
porodnak, fölötte nehéz lenne az általános fejlődéssel lé
pést tartani, ha múzeumok, kiállítások alkalmat nem kínál
nának arra, hogy a legkülönfélébb irányban szélesedjék 
ismeretkörünk...” [1] írta Ilosvay Lajos (1851—1936) mű
egyetemi kémiaprofesszor 1886-ban. Csaknem 120 év el
múltával, a XXI. század elején egyet kell értenünk a fenti
ekkel, kiegészítve azzal, hogy korunkban egy-egy szűkebb 
terület ismeretanyagával is csak egy életen át tartó tanulás
sal lehet lépést tartani. Ma a múzeumoknak, így a szakmú
zeumoknak is kiemelt feladata, hogy a nemzetközi infor
mációáradatban is megőrizzék azokat a hazai 
eredményeket, alkotásokat, amelyek örök értékei kultú
ránknak.

A Magyar Vegyészeti Múzeumot negyven évvel ezelőtt 
a hazai kémia és vegyipar mindenkori értékeinek megőrzé
sére és bemutatására alapították (1. ábra).

1. ábra. A Thury-vár, a múzeum épülete

rium Múzeumi Főosztálya mellett létrehozták a Műszaki 
Emlékeket Nyilvántartó és Gyűjtő Csoportot (Vámos Éva 
közlése szerint 30 éve ebből alakult az Országos Műszaki 
Múzeum). 1961. június elején Szekér Gyulának, a Nehéz
ipari Minisztérium miniszterhelyettesének megbízásából a 
NIM Ipargazdasági Főosztály csoportvezető főmérnöke, 
Szekeres Gábor megbeszéléseket folytatott a csoport ille
tékeseivel „Országos Műszaki Múzeum létesítése és ezen 
belül Vegyipari Osztály kérdése tárgyában”. A megbeszé
lésről készített feljegyzés [9] összefoglalta az előzménye
ket, másolata a 2. ábrán látható1.

2. ábra. Szekeres Gábor feljegyzése

Az említett 4. sz. rendelet alapján:
-  1960-ban az európai országok példájára hivatkozva 

javaslat készült műszaki múzeum létesítésére, amely 
a pénzügyi és elhelyezési igényeket is tartalmazta. 
A múzeumhoz vegyipari osztályt is terveztek;

-  a javaslatot a Minisztertanács tárgyalta, és anyagi esz
közök hiányában nem látott lehetőséget ennek meg-

Közleményünket a múzeum működéséről az elmúlt 
négy évtized történései alapján állítottuk össze, felhasznál
va azokat a közléseket is, amelyekben az alapítók, munka
társak a kémikusokat, illetve a kémia iránt érdeklődő szé
lesebb olvasóközönséget tájékoztatták [2-7].

Javaslat múzeum létesítésére

A műszaki emlékek védelmére 1954-ben kibocsátott tör
vényerejű rendelet alapján [8] a Művelődésügyi Miniszté-

* Magyar Vegyészeti Múzeum, Várpalota

1 A feljegyzés előzményeit Szekeres Gábor a következőkben beszélte el. ,Annak 
idején a Várban laktam és a Markó utcai Nehézipari Minisztériumba a nagykör
úton akkor még szorgalmasan közlekedő 12-es autóbusszal jártam. Mivel régi is
merősöm és barátom Takács Vilmos valahol a Városmajorban lakott, ő is ezzel a 
járattal közlekedett az Iparművészeti Múzeum épületében lévő munkahelyére. 
Ezért aztán rendszeresen találkoztunk és természetesen munkánkról is beszélget
tünk. így tudtam meg, hogy mint vegyész a budapesti múzeumokat kiszolgáló res
taurátor intézménynél dolgozik, de jó kapcsolata van a múzeumok igazgatóságá
val is és a múzeumi emberekkel, ő  tett említést a műszaki emlékeket nyilvántartó 
és gyűjtő csoportról, mint ami hivatott lesz a majdani műszaki múzeum megalapí
tására. Ekkor pattant ki az ötlet, hogy miért ne lehetne a kémiának, a vegyiparnak 
is múzeuma Magyarországon, ha már tekintélyes iparággá fejlődött. Az ötletet és 
annak fogadókészségét Takács Vilmos a műszaki emlékeket gyűjtő csoporttal, én 
pedig Szekér Gyulával, aki akkor az egész vegyipart felügyelő miniszterhelyette
si posztot töltötte be a Nehézipari Minisztériumban »csekkeltem«. Az ötlet mind
két helyen szabad utat kapott. Ezt követte a közleményben említett tárgyalás a cso
port vezetőjével, a sajnos korán elhunyt Szilágyi Istvánnal, akinek a magyar 
műszaki emlékgyűjtés és műszaki múzeumügy rengeteget köszönhet.”
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valósítására;
-  a csoport szerint a múzeum létesítése távlati kérdés, 

de tovább foglalkozott a műszaki emlékek védelmé
vel és szakmai, iparági múzeumok létesítésével. Gép
ipari, híradás-technikai anyagok gyűltek össze és elő
rehaladt a pápai Textilipari Múzeum létrehozása.

Az említett feljegyzés hangsúlyozta, hogy... „nagyon 
kevés azoknak a műszaki emlékeknek a száma, amelyek a 
vegyiparból kerültek megvédésre”.

Ennek alapján Szekeres Gábor a következő két javasla
tot tette:

1. „Létesítsünk múzeumi bizottságot a vegyiparban el
fekvő muzeális értékek felkutatására.

2. „Dolgoztassunk ki javaslatot a fentebb említett cso
porttal vegyipari múzeum létesítésére vonatkozóan. 
Ennek a múzeumnak nemcsak az lenne a célkitűzése, 
hogy az elfekvő muzeális értékeket összegyűjtse és 
kiállítsa, hanem foglalkozna a jelenleg keletkező be
mutatóanyag összegyűjtésével és rendezésével. Ily 
módon ez a múzeum nemcsak a haladó hagyomá
nyok ápolója, hanem a technológiai és politechnikai 
oktatás egyik segédeszköze is lenne”.

A fenti javaslatokat megelőzte egy korábbi intézkedés. 
Szekér Gyula miniszterhelyettes utasította a vegyipari üze
meket, hogy állítsák össze saját addigi történetüket. Elké
szíttetésük nem ment könnyen, ezt igazolja a Pénzügymi
nisztérium 1958. szeptember 30-án kelt levelének részlete: 
„...az államosított vállalatok nagy részében külföldi tőke
érdekeltség volt... Nem áll tehát érdekünkben olyan ada
tok nyilvánosságra hozatala, vagy olyan dokumentáció 
hozzáférhetővé tétele, amelynek felhasználása tárgyalás- 
technikai vagy taktikai szempontból előnyt jelent a tőké
sek és azok képviselői részére...” [10].

A leírások mégis elkészültek, amelyek felhasználásá
val, valamint szakirodalmi, levéltári kutatások alapján a 
Magyar Kémikusok Egyesülete Kémiatörténeti Bizottsága 
Bontó László vezetésével összeállította a XVIII. századtól 
az 1950-es évekig terjedő időszak vegyiparának 
történetét2.

2 A témához Szekeres Gábor az alábbi kiegészítést adta. „Ezt a munkát is a Nehézipa
ri Minisztérium Ipargazdasági Főosztálya végezte, ami a téma tartalmi kijelölését, a 
miniszterhelyettesi utasítás elkészítését, az utasítás végrehajtásának ellenőrzését, a 
beérkezett anyagok tartalmi elbírálását jelentette.

3 Szekeres Gábor megjegyzése: „A bizottság félhivatalosan teljesen társadalmi mun
kában, bizonyos mértékben a minisztérium alapításától különböző területen, az ak
kori államigazgatási kereteket messze átlépve működött. Hogy jöhetett a múzeum
ügy az ország energia-, és alapanyag-ellátására szakosodott és azért felelős 
gazdasági minisztérium működési palettájára?”

4 Szekeres Gábor kiegészítése: A bizottság nagyon sok elvi kérdésben foglalt állást, 
így meghatározta a majdani múzeum működési területét, amit az idők folyamán si
került érvényesíteni is. Ezek:
Mindenekelőtt kizárólagosan a magyar ipartörténeti emlékek gyűjtése, levédése, re
gisztrálása és megőrzése vagy annak megszervezése. A hangsúly a magyaron van, 
tehát a múzeum nem foglalkozik a kémia vagy a vegyipar hazánkon kívüli érdekelt
ségű témái gyűjtésével vagy bemutatásával, bármennyire érdekesek is azok.
A múzeum ne foglalkozzék politechnikai jellegű tevékenységgel, mivel az bármeny
nyire is célszerű volna, a közeljövőben nem tud felkészülni rá. Az előkészítő munka 
során ugyanis felmerült, hogy a múzeum munkakörében kapjon helyet a kémia po
litechnikai bemutatása és egy olyan politechnikai laboratórium, amely az oda beté
vedt fiatalokat megfelelő felügyelet mellett kémiai kísérleti munkával, kémiai játé
kokkal foglalkoztatja. Az említett szervezőirodával kapcsolatban még azt is meg kell 
említeni, hogy az nem valami elegáns hivatal volt, hanem egy kevésbé komfortos

mkl

A Múzeum megalapítása és elhelyezése

Szekeres Gábor előterjesztése alapján Szekér Gyula 
1961-ben határozott a Vegyészeti Múzeum alapításáról. 
A javaslatnak megfelelően múzeumi előkészítő bizottsá
got szerveztek3, amelynek elnöke Gerecs Árpád profesz- 
szor, titkára Szekeres Gábor lett. A bizottság tagjai voltak: 
Bontó László, Einrenhof József, Földy Zoltán, Loczka Ala
jos, Nyárádi Gábor, Ötvös Dániel, Pokol Barnáné, Polinsz- 
ky Károly, Proszt János, Schulek Elemér, Szabadváry Fe
renc, Szőkefalvi-Nagy Zoltán, Takács Vilmos.

Az előkészítő bizottság az elvi kérdések tisztázása után 
átadta helyét a Magyar Vegyészeti Múzeum Szervező Iro
dájának, mely a Nehézipari Minisztériumban kezdte meg 
az érdemi munkát Szekeres Gábor elvi irányításával és Öt
vös Dániel vezetésével4.

1963-ban a bizottság szervezőmunkája eredményeként 
a Művelődésügyi Minisztérium megadta a Magyar Vegyé
szeti Múzeum (MVM) előzetes működési engedélyét, 
amelyben az országos gyűjtőkörű múzeum feladatául a ké
miatudományok és a magyar vegyipar műszaki-tudomá
nyos emlékeinek gyűjtését, feldolgozását és történeti be
mutatását jelölte ki. A Szervező Iroda kezdeményezésére a 
vegyipari vállalatoknál és intézményeknél kiépült egy mú
zeumi összekötői hálózat, amely a gyűjtőmunkában, a mű
szaki emlékek védetté nyilvánításában nyújt a mai napig is 
segítséget a múzeumnak. A Szervező Iroda munkatársai 
részt vettek a múzeum berendezésének és kiállításainak 
tervezésében, múzeumi kiadványok megjelentetésével 
megindították a múzeum publikációs tevékenységét.

A Szervező Iroda próbált a létesítendő múzeum számá
ra alkalmas épületet felkutatni. A vegyipar vagy a kémia
tudomány szempontjából kiemelkedő műszaki emléket, 
amely múzeumi célra megfelelt volna -  sajnos -  nem talál
tak. Ekkor merült fel a helyreállítás kezdeti stádiumában 
lévő Thury-vár lehetősége, amely Várpalotán, a hazai 
vegyipar egyik legnagyobb vidéki centrumában (pétfiirdői, 
peremartoni, inotai, balatonfuzfői üzemek, veszprémi ku-

szoba a Nehézipari Minisztérium Markó utcai székházának egyik oldalfolyosóján és 
egy tágas helyiség a székház pincéjében, ahol a beérkezett begyűjtött emlékeit rak
tározták. A szervezőbizottság munkatársai nem véletlenül voltak nyugdíjasok, mivel 
egyrészt ők rendelkeztek kellő ismeretekkel és információval, másrészt határozottan 
célunk volt keresethez juttatásuk. Többek közülük a múzeumi bizottságban is részt 
vettek: Loczka Alajos, Proszt János, Szőkefalvi-Nagy Zoltán és Ötvös Dániel, akik
nek a nevéhez számos kémiai és vegyipari történeti emlék megmentése fűződik. Fel
adatuk az ilyen tárgyak felkutatása, történeti emlékek közleményben való megírása, 
ipartörténeti kutatás, aminek további elhelyezését az iroda szervezte meg. Az iroda 
első vezetője Péter István volt, aki hamar kivált a munkából és harmadiknak sikerült 
a minisztérium egy másik főosztályáról átigazolni Ötvös Dánielt. Ötvös Dani bácsi 
korát meghazudtolva, fiatalos lendületet vitt a munkába, szakértőket kapcsolt be, 
gyárakat látogatott, műszaki emlékeket fedezett fel és védett le, elhalálozott hazai 
vegyész tudósok családjával tartott kapcsolatot és kért el számos olyan tárgyi emlé
ket, amik most a gyűjtemény egy-egy féltett darabját képezik. Motorja volt a mun
kának, érdemei elévülhetetlenek.
És mindez milyen anyagi forrásból valósulhatott meg? Már pontosan nem emlék
szem erre, de azt tudom, hogy a központi műszaki fejlesztési alap felhasználásának 
alig maradt maradandóbb eredménye. És mellette a gyári szponzorok is említést ér
demelnek. Talán még látható a múzeum gyűjteményében az a szalvéta, amin egy fel
sőszintű vegyipari baráti összejövetel során három vállalati vezető 0,5-0,5 millió Ft 
támogatásra vállalt kötelezettséget, amit más papír híján, egy fehér papírszalvétán 
írásban is rögzítettek. Az ígéret teljesítése nem maradt el.
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tatóhelyek, Vegyipari Egyetem) feküdt. A település kedve
ző fekvése mellett a kiválasztásban gazdasági megfontolá
sok is szerepet játszottak, mert így a várépület hasznosítá
sának a kérdése is megoldódott. Várpalota legjelentősebb 
műemléke a XIV-XV. század óta fennálló várépület dacolt 
a történelmi időkkel, s ma Magyarország egyik legjobb ál
lapotban lévő középkori emléke (7. ábra). A török meg
szállás alatt 1566-ban Thury György várkapitány vezény
letével a vár ellenállt a túlerőben lévő törökök ostromának, 
és az esemény iránti tisztelet jeléül nevezik az épületet 
Thury-vámak. Elismertségét jelzi a Nemzeti Örökség Bi
zottsága 1990. XII. 7-i határozata, amellyel Thury György 
vára néven a történelmi épületet a Nemzeti Örökség részé
vé nyilvánította.

1969-ben a múzeum Várpalotára települt és az épület 
ideiglenesen helyreállított helyiségeinek egy részébe köl
tözött. így megkezdődött a tulajdonképpeni múzeumi 
munka, a könyvtár, a tárgyi raktár kialakítása, a rendszeres 
kiállítási tevékenység. Ezzel egy időben a várépület hely
reállítási munkái is folytatódnak.

Az 1986-ig végzett helyreállítási munkák részletes átte
kintéséhez P. Nagy Sándor közleményére utalunk, amely 
1988-ban, a múzeum alapításának 25. évfordulója alkal
mából jelent meg [6]. A szerző beszámol arról, hogy a 600 
éves várépületben 1 500 m2-es területen helyezték el a mú
zeum gyűjteményeit. A pénzügyi források megteremtésé
hez, a tervezési feladatok elvégeztetéséhez hathatós támo
gatást nyújtottak: a NIM, a műemlékvédelmi intézmények, 
a vegyipari vállalatok, a várpalotai Városi Tanács és a Ne
hézvegyipari Kutató Intézet (NEVIKI). Az épületben he
lyet kapott 1976-ban a várpalotai szénbányászatnak emlé
ket állító Bányászattörténeti Gyűjtemény is (jelenleg a 
soproni Központi Bányászati Múzeum kezelésében van).

Épületfelújítás 1986-tól napjainkig

A múzeum működéséhez megfelelő körülményeket biztosító első 
felújítási ütem után 1990-ig kisebb építészeti munkák folytak, 
amelyek során egy pótlólagos kiállítóterem jött létre az épület 
földszintjén. Itt időszakos kiállítások rendezése vált lehetővé. El
készült az ÉNy-i belső udvari bejárat feletti timpanonos tetőszer- 
kezet felújítása, esővízcsatoma kialakításával. Márványburkola
tot kapott a Bányászattörténeti Gyűjtemény előtti terem.

1993-ban az Országos Műemlékvédelmi Hivatal (OMVH) 
engedélyezte az Állami Műemlék-helyreállítási és Restaurálási 
Központ (ÁMRK) tervezője, Oltai Péter által készített tervek 
alapján az északi várfal helyreállítását. A munkát, amely 1995-re 
készült el a kőomlás miatti balesetveszély elhárítása is indokolta.

1996-ban aktualizált feladatmeghatározás alapján elkészültek 
az északi falhoz csatlakozó udvari klasszicista épület felújítási 
tervei. A helyreállítás 1997. év végére fejeződött be. A munkála
tokkal párhuzamosan elkészült az esővízcsatomájának felújítása, 
valamint megvalósult az udvar biztonságos kivilágítása. 
Az 1998. év tavaszán elvégzett udvari tereprendezés, a romos 
épületrészek ellátása nyílászárókkal, a boltíves épületmaradvá
nyok megbízható alátámasztása lehetővé tette, hogy 1998 nyará
tól kulturális rendezvényeket, színházi előadásokat tarthassanak 
a várudvaron.

A múzeum 1996-ban elkészíttette a várépület környékének 
hidrogeológiai vizsgálatát a magas talajvízszint kialakulása mi

att, amely elsősorban a legértékesebb épületrészt, a délkeleti ol
dalon levő XIV. század végi palotát fenyegette. A palota lakószo
bájának ülőfülkés ablakainál hazánkban egyedülálló falfestmé
nyek találhatók.

Az OMVH és a Kincstári Vagyoni Igazgatóság is figyelem
mel kísérte a palota állapotát, így 1999-ben elkészültek annak a 
kiemelt jelentőségű beruházásnak a tervei, amelyet az engedélye
zési határozat a Thury-vár helyreállítása II. ütemének nevezett. 
A tervekben rögzített munkálatok közül 2002. év végére megva
lósult a délkeleti palotarész helyreállítása új, acélszerkezetű fö
dém beépítésével, a padlószint alatt szivárgó rendszer kialakítá
sával, a burkolatok és a homlokzati nyílászárók elkészítésével. 
Ezzel -  a csatlakozó helyiséget is beleértve -  öt új kiállítóterem 
jött létre, amelyek helytörténeti kiállítás kialakítására nyújtanak 
lehetőséget. Az új födém pedig az első emeleten a Magyar Vegyé
szeti Múzeum kiállításainak bővítését biztosíthatja.

A múzeum szervezeti felépítése, működési forrásai

40 év alatt a múzeum három szervezeti formában műkö
dött.

1989-ig a Nehézvegyipari Kutató Intézet múzeumi osz
tályaként látta el feladatát. Tudományos munkáját tudo
mány- és technikatörténészekből, muzeológusokból, mér.- 
nökökből álló vezetőtestület, a Magyar Vegyészeti 
Múzeum Tudományos Tanácsa irányította (3. ábra).

3. ábra. Múzeumi tanácsülés

A tanács 1973-ban alakult, elnöke Szekeres Gábor, tit
kára Ötvös Dániel lett. Tagja volt a testületnek a múzeumot 
kezelő NEVIKI igazgatója és az épületet kezelő városi ta
nács elnöke. A titkári megbízatásról Ötvös Dániel 
1985-ben lemondott, utódjául P. Nagy Sándort választot
ták, aki korábban, 1973-1984 között a múzeum vezetését 
látta el. A múzeum működési és fenntartási költségeinek 
egy részét az ipari vállalatok, intézetek, a megyei tanács, 
egyéb támogatók fedezték, 60%-át 1988-ig az Ipari Mi
nisztérium folyósította. Ezután a támogatást a minisztéri
um nem tudta biztosítani, ugyanakkor a NEVIKI-nek a 
gazdasági körülmények hatására a tevékenységéhez szoro
san nem kapcsolódó kötelezettségeit csökkentenie kellett.

így alakult ki a múzeum második szervezeti formája, 
amely szerint tevékenységét a Nehézvegyipari Kutató In
tézet által alapított leányvállalatként végezte. A leányvál
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lalat létesítésénél indokként szerepelt az is, hogy múzeumi 
szolgáltatás címszó alatt a vállalkozási adónál 80%-os 
kedvezmény igénybevételére volt lehetőség. A múzeum 
munkájáért Kovács Gy. István, a leányvállalat igazgatója 
volt felelős, aki 1984-ben P. Nagy Sándortól vette át annak 
vezetését. A leányvállalat igazgatójával kapcsolatos mun
káltatói jogokkal a NEVIKI igazgatója rendelkezett, a dol
gozók munkáltatója a leányvállalat igazgatója volt. A Mú
zeumi Tudományos Tanács továbbra is ellátta a 
gyűjtemények szakszerű fejlesztésének irányítását és a 
munkatervben szereplő feladatok végrehajtásának ellenőr
zését. A múzeum 1989. október 1-jétől 1990. december 
31 -ig működött leányvállalati formában, amikor a harma
dik átalakulásra került sor.

1991. január 1-jén a Magyar Vegyipari Szövetség 
(MAVESZ), a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos 
Szövetsége (MAGYOSZ), a Vegyipari Dolgozók Szak- 
szervezete (ma: Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon 
Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége), vala
mint a Nehézvegyipari Kutató Intézet (NEVIKI) új szerve
zeti formát hoztak létre múzeumi alapítvány megteremté
sével. Az alapítványt Magyar Vegyészeti Múzeum 
Alapítványi Múzeum néven vették bírósági nyilvántartás
ba. Az alapítvány induló vagyonát a NEVIKI vagyonából 
átadott tárgyi eszközök és berendezési tárgyak (2 154 eFt 
értékben), valamint az alapítók által utalt pénzösszegek 
(500 eFt értékben) képezték. Az alapítás előzményeihez 
tartozik, hogy 1990-ben megkezdődött a Nehézvegyipari 
Kutató Intézet jogutód nélküli felszámolása. A hosszan el
húzódó eljárás hivatalos lezárására 2000-ben került sor. 
A Múzeumi Tudományos Tanács szerepét az alapítvány 
kuratóriuma vette át, amelynek első elnökéül az alapítók P. 
Nagy Sándort, a múzeum volt igazgatóját, a megszűnt tu
dományos tanács titkárát választották. Az alapítvány ügy
vezetője, egyben a múzeum igazgatója Kovács Gy. István 
lett, aki 1996 márciusáig, sajnálatosan korán bekövetkezett 
haláláig látta el kettős feladatát. Az alapítók ekkor a múze
um korábbi tudományos munkatársát, Próder Istvánt bíz
ták meg a múzeum vezetésével. Az alapítvány kuratóriu
mának elnöki tisztét P. Nagy Sándor 1997-ig látta el, majd 
tőle 1997-2002 között Gál Sándor akadémikus, a BME 
egyetemi tanára vette át ezt a megbízatást. 2003-tól 
Kubinyi Miklós, a BME egyetemi tanára a kuratórium el
nöke.

Az alapítvány működését a vegyipari, gyógyszeripari 
vállalatoktól, a vegyipari szakszervezettől, magánszemé
lyektől, egyéb szervezetektől érkező támogatások, vala
mint költségvetési források biztosítják. A központi támo
gatáshoz az alapítványi múzeumok pályázati úton 
juthatnak hozzá. „Az 1992. évi parlamenti viták keretében 
Ráday Mihály képviselő interpellációja ... irányította rá az 
Országgyűlés figyelmét az állami erőforrásokból létesített 
ipartörténeti szakmúzeumok veszélyeztetett helyzetére és 
elemi fenntartási, biztonsági problémáira. Az interpelláci
ót követően az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium 10 mil
lió Ft-ot, a Művelődési Minisztérium 5 millió Ft-ot bizto
sított rendkívüli támogatásként az 1992. évre a 
szakmúzeumok részére, mely összegnek több mint 50%-át

mkl

az alapítványi fenntartásúvá kényszerült szakmúzeumok 
kapták... Az 1993. évtől biztosított 60 millió Ft összegű ál
lami támogatást az Országgyűlés hagyta jóvá az 1993. évi 
LXXII. trv. alapján a szakmúzeumok fenntarthatóságának 
céljára. A fentiek szerinti állami támogatási juttatásokat 
pályázati igénylések elbírálásai alapján az e célból létesült 
Technikatörténeti Műtárgyvédelmi Kuratórium hagyja 
jóvá...”[11]. Az idézett szövegrészben szereplő kuratóri
um mára szakbizottsággá alakult és a pályázatok végső el
bírálását a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 
végzi.

A várépület tulajdonviszonyai, 
a múzeum közhasznúsága

A több mint fél évezredes várépület a Veszprém Megyei Földhi
vatalnál lévő tulajdoni lap szerint 1995-ben a Magyar Állam tu
lajdonában volt, kezelője a Városi Tanács VB Műszaki Osztálya. 
A tulajdoni és kezelői viszonyok rendezésére 1996-ban került 
sor. Ekkor a Magyar Vegyészeti Múzeumról is rendelkezés szüle
tett. A Veszprém Megyei Vagyonátadó Bizottság 351/1996. (V. 
26.) VÁB sz. határozata szerint: „A Vagyonátadó Bizottság az ál
lami tulajdonban levő és a Városi Tanács VB Műszaki Osztálya 
kezelésében nyilvántartott, a várpalotai 101 tulajdoni lapon 1. 
hsz.-ú, vár megjelölésű, az állam tulajdonából ideiglenesen ki 
nem adható műemlék ingatlant az Országos Műemlékvédelmi 
Hivatal ... egyetértésével a Kincstári Vagyoni Igazgatóság keze
lésébe és Várpalota Város Önkormányzata ingyenes használatá
ba adja azzal a feltétellel, hogy a várban jelenleg működő Vegy
ipari Múzeum működése nem korlátozható.” Legújabb döntés 
szerint a várépület kezelője 2003-ban ismét változni fog. A kéz
irat lezárásával egy időben miniszteri aláírásra vár az a megálla
podás, amely Várpalota Város Önkormányzata által alapított 
Közhasznú Társaság kezelésébe adja a várépületet. A kezelő 
megváltozása azonban nem érinti a fenti VÁB határozat Múze
umra vonatkozó részét.

Az 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről ren
delkezik. A törvény alapján a Magyar Vegyészeti Múzeum Ala
pítványi Múzeum kiemelkedően közhasznú szervezetnek minő
sül, mert tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről 
valamely állami szervnek vagy helyi önkormányzatnak kell gon
doskodnia. így például megőrzi, karbantartja a magyar állam tu
lajdonában levő múzeumi gyűjteményeket, amelyek műszaki 
kultúránk részét képezik, ugyanakkor üzemelteti a Nemzeti 
Örökségünkhöz tartozó várépületet. Emellett teret ad helyi köz- 
művelődési rendezvényeknek is. A múzeum kiemelkedően köz
hasznú minősítését a Veszprém Megyei Bíróság 1998. november 
17-én hozott határozata tette hivatalossá.

A múzeum kiállításai, rendezvényei

A múzeum az elmúlt négy évtized során több mint 100 
kiállítást, rendezvényt szervezett meg. Ezeknek részletes 
bemutatására itt nincs lehetőség, de készül egy kiadvá
nyunk, amelyben mindegyikről beszámolunk. Az 1. táblá
zatban 25 jelentősebb rendezvényünket ismertetjük.

A múzeum kiállításai közül ma már nemcsak itthon, ha
nem külföldön is ismert a „Híres vegyészek arcképcsarno
ka”, ahol a tudósok, egyetemi tanárok mellett az iparfejlesz
tés kiemelkedő személyiségei is helyet kaptak (6. ábra).

A válogatás példa arra, hogy más múzeumok anyagát is
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A M agyar Vegyészeti M úzeum  25 legjelentősebb rendezvénye
1. táblázat

Sor
szám Dátum Rendezvény címe Megjegyzés

i. 1968. márc. 28. Görgey Arthur, (1818-1916) mint kémikus Proszt János előadása
2. 1968. okt. 7. A vegyipar kialakulása hazánkban
3. 1973. okt. 4. A reformkor vegyészete
4. 1974. ápr. 24. A korrózióvédelmi eljárások kifejlődése
5. 1974. aug. 16. Than Károly (1834-1908) mellszobrának ünnepélyes 

leleplezése, kamarakiállítás
6. 1976. aug. 17. Budapesti Vegyiművek Centenáriumi kiállítása
7. 1977. okt. 27. Erdey-Grúz Tibor (1902-1976) arcképének 

ünnepélyes elhelyezése
8. 1984. okt. 12. Hydrobenzin Rt. megalakulásának 50. évfordulója 

alkalmából emléktábla leleplezése, tudományos ülés
9. 1988. október CAOLA 25 éve emlékkiállítás

10. 1989. szept. ANEVIKI 40 éve (1949-1989) emlékkiállitás
11. 1990. április Bemutatkozik a Pápai Kékfestő Múzeum
12. 1991. április Varga József (1891-1956) -kamarakiállítás, emlék

szoba berendezése, születésének 100. évf. alkalmából
13. 1994. április Nobel-díjasok bemutatása, kamarakiállítás Magyar Nemzeti Múzeum vendégkiállítása

150 év magyar műszaki értékei az ipar és a világ- 
kiállításokon

Országos Műszaki Múzeum vendégkiállítása

14. 1994. május Az urán kémiája kamarakiállítás
15. 1996. ápr. 2. A kémiaoktatás története hazánkban (1750-1950) 

kamarakiállítás
Az Iskolatörténeti Emlékbizottság emlék
plakettjét nyerte el

16. 1997. szept. 16. Náray-Szabó István (1899-1972) -emlékkiállítás
17. 1998. szept. Huszár Andor-emlékkiállítás
18. 1998. október Egy kisváros hétköznapjai Várostörténeti kiállítás
19. 1999. máj. 9. Veszprémi Egyetem jubileumi kiállítás
20. 2000. jún. 17. Vegyiparunk az ezredfordulón kiállítás
21. 2001. ápr. 26. Megemlékezés Ötvös Dániel születésének 100. 

évfordulójáról
22. 2001. máj. 18. Polinszky Károly-emlékkiállítás
23. 2001.jún. 25-30. Alkimista tábor általános iskolások, középiskolások 

részére
Cél a kémia népszerűsítése

24. 2001. aug. 7. „Justus von Liebig, Minden kémia” vándorkiállítás Az első külföldi vendégkiállítás
25. 2002. jún. 7. Vámos Endre emlékkiállítás bemutatása Magyar Olajipari Múzeum és az OMM kiállítása

A táblázatból látható, hogy a rendezvények jelentős eseményekhez, pl. valamely vállalat vagy kutatóintézet jubileumához kapcsolód
nak, illetve kiemelkedő tudósokat, kutatókat, fontos műszaki eredményeket mutatnak be (4-5. ábra).

4. ábra. Erdey-Grúz Tibor 
arcképének elhelyezése 

a múzeumban. Koszorúz: 
Szentágothai János 

akadémikus

5. ábra. Náray-Szabó 
István arcképének elhe

lyezése. Előtte áll: 
Náray-Szabó Gábor 

akadémikus
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6. ábra. Híres vegyészek 
arcképcsarnoka

fogadtuk, és lehetővé tettük helytörténeti kiállítások meg
rendezését, amellyel a város és vonzáskörzete lakosságá
nak külön kívánságát teljesíthettük.

Állandó kiállításainkat a 2. táblázatban foglaljuk össze.
Rendezvényeink látogatóinak száma 1988-ra megha

ladta a félmillió főt, azóta évenként átlagosan húszezer lá
togatót fogadunk.

2. táblázat
A múzeum  állandó kiállításai

N
C/5

C/3
Kiállítás Megnyitás

időpontja
1. Egyetemtörténeti kiállítás 1999. május
2. Vegyészet az ókortól a reformkorig 1989. május
3. A reformkor vegyészete 1978. szeptember
4. A magyar vegyipar fejlődése 1919-től 

1945-ig
1978. szeptember

5. Híres magyar vegyészek arcképcsarnoka 1978. április
6 . Az 1940-50-es évek kémiai 

laboratóriuma
1987. szeptember

7. Számítástechnika a vegyipar 
szolgálatában

1988. május

8 . Mérlegkiállítás 1990. április
9. Alkimista műhely 1989. május

10. A várpalotai vár története festményeken 1996. április
11. A kémiaoktatás története 1750-1950 1996. április
12. Dombó Lajos-emlékkiállítás 2000. június
13. Vegyiparunk és gyógyszeriparunk 

az ezredfordulón
2000. június

A múzeum gyűjteményei, publikációi

Gyűjteményeink gyarapodásáról minden évben beszámo
lunk. A 7. ábra az elmúlt húsz év tárgyi anyagának, általá
nos ipartörténeti dokumentációs gyűjteményének és 
könyvtári állományának gyarapodását szemlélteti.

A múzeum közleményeinek e cikk keretében való is
mertetésétől is el kell tekintenünk, itt is utalunk azonban a 
megjelenés alatt levő kiadványunkra. A publikációk szá
mának alakulását a 8. ábra mutatja be.

Az eredeti tanulmánynak a múzeum kiadványaira, a

Gyűjtemények gyarapodása

Év

-Tárgy db —»— Dokumentum db —x - Könyvtári egység

7. ábra. A múzeumi gyűjtemények alakulása

Publikációk száma

30

Év

■  Publikációk szám a

8. ábra. A publikációk számának alakulása

múzeum és a kémiaoktatás kapcsolataira vonatkozó infor
mációit terjedelmi okokból kénytelenek voltunk kihagyni a 
szerzők szíves megértését kérve. A Szerkesztőség
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ÖSSZEFOGLALÁS

Próder István -  Fábián Éva -  Vargáné Nyári Katalin: 40 éves a 
Magyar Vegyészeti Múzeum
A közlemény leírja a múzeum 40 éves történetét. Foglalkozik a 
múzeum alapításával, elhelyezésével, a múzeumnak otthont adó 
várépület felújításával. Részletezi a szervezeti felépítés változá

sait, összefoglalja a kiállításokat, gyűjteményeket, a munkatársak 
publikációit.

[Magy. Kém. Lapja, 58, 425 (2003)]

I. Próder -  É. Fábián -  K. Nyári: H ungarian Chem istry 

M useum  is 40 Years Old

The paper describes the history of the 40 year old museum. It 
recites the establishment of the museum as well as the restoration 
of the Várpalota Castle in which the museum is located. The con
stitutional changes, the collections, the exhibitions and publish
ing are detailed.

A Magyar Vegyészeti Múzeum 27. kiadványa, Várpalota, 
2003; 128 oldal, 27fotó, 4 táblázat.

Nyomás és kötés: Pri Comp Nyomda, Várpalota

A  szép és ízlésesen szerkesztett kiadvány évkönyvszerűen 
foglalja össze a Magyar Vegyészeti Múzeum 40 évének 
munkásságát és eredményeit. Terjedelmének közel felét 
(54 oldal) a szerzőknek a kiadvánnyal azonos című közle
ménye tölti ki, ami rövidítve megjelenik lapunk jelen 
számának 425. oldalán. Ezt követően a történelmi forrás 
pontosságával táblázatos formában közli a Múzeum létesí
tésében, előkészítésében és üzemeltetésében résztvevő 
szervezetekben (Múzeumi Előkészítő Bizottság, Magyar 
Vegyészeti Múzeum Szervező Iroda, a Magyar Vegyészeti 
Múzeum Tudományos Tanácsa, a Magyar Vegyészeti Mú
zeum Alapítványi Múzeum Kuratóriuma) résztvevők név
sorát. Történelmi forrásértékkel bír a Múzeum rendezvé
nyeinek és publikációinak (amelyek azonosítása sajnos 
néha elmaradt) felsorolása. A kiadványban megtalálható a 
Múzeum főállású dolgozóinak, a teremőröknek, a megbí
zásos munkatársaknak, az ösztöndíjasoknak és gyakorno
koknak névsora is.

A kiadvány, ahogy már említettük, történelmi forrás
munka értékű, de abban érdekes adatokat találhatnak a mú
zeumügy után érdeklődő és esetleg azt támogatni óhajtó 
kollegáink is.

Sz. G.

Magyar Vegyészeti Múzeum kiadványai 27.

Próder István—Fábián Éva—Vargáné Nyári Katalin

4 0  ÍVES
A MAGYAR VEGYÉSZETI MÚZEUM
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ACHEMA 2003

Az anyagátalakító iparok gépeinek, készülékeinek 
és technológiáinak nemzetközi seregszemléje I.

Biztosak vagyunk abban, hogy az ACHEMA, e 6 tagból álló betűszóval nevezett kifejezés lényegét és funkcióját 
olvasóink többsége ismeri, így az nem szorul túlzottan részletes magyarázatra, annál is inkább, mert a múlt 
század 70-es éveitől kezdve a Magyar Kémikusok Lapja erről a 3 évenkénti rendezvényről rendszeresen tájékoz
tatja olvasóit. A teljesség és új olvasóink kedvéért azért leírjuk: az ACHEMA az Ausstellung Chemische 
Apparaturen rövidítése, illetve kezdőbetűiből képzett betűszó. Rendezője a Gesellschaft für Chemische Technik 
und Biotechnology e. V, közismert nevén szintén betűszóval a DECHEMA. Ez évben a rendezvényre május 19. 
és 24. között került sor, immáron 27-edszer a németországi Erankfurt/M kiállítási területén. Egyesületi és vál
lalati támogatással a rendezvényen a szerkesztőség munkatársa is részt vett és ez az alapja a most útjára indí
tott beszámolósorozatnak. Ezzel kapcsolatban meg kell említeni, hogy a tervezett sorozat szerzőinek nagyobb 
része közelébe sem jutott a rendezvénynek, hanem a kiutazó kis számú delegáció látta őket el szakmai kiad
ványokkal, cégirodalommal, amit a szerkesztőség kérésére szerzőink beszámoló közleményben dolgoztak fel. 
Ez az oka annak, hogy a beszámoló közlemények meglehetősen egysíkúak, azok leginkább a DECHEMA által 
kiadott úgynevezett Trendberichteken alapulnak. Szerzőink dicséretére legyen mondva, hogy az ACHEMA 
beszámolók hosszú időintervallumában most fordul elő első alkalommal, hogy a beszámolósorozat közlése a 
tárgyévben kezdődik meg a lapban. Terjedelmi és szakmai problémák miatt a beszámolósorozat nem teljes, ebből 
néhány fontos területet el kellett hagyni abban a reményben, hogy majd a 2007-ben sorra kerülő ACHEMA 
beszámolók ezekre is kitérnek.

A Szerkesztőség

Általános áttekintés

SZEKERES GÁBOR*

Tartalom, fő keresztmetszetek, funkciók

Az ACHEMA elsősorban kiállítás, az anyagátalakító ipa
rok és a biotechnológiai iparok gépeinek, berendezéseinek 
és technológiáinak kiállítása, bemutatása különböző for
mában. A kiállítás és a hozzákapcsolódó rendezvények fő 
keresztmetszetei ez évben is a hagyományosak voltak, te
hát a kémiai technológia, a környezetvédelem és a biotech
nológia. Természetesen a kiállítók a kisméretű tárgyakat 
kiállítási területükön mutatták be, de a technológiákról és 
a nagyméretű berendezésekről csak cégirodalom, szakiro
dalom vagy sajtóközlemény állt rendelkezésre, elvileg a 
kiállítási területeken kapható szakmai felvilágosítással. 
A 2003. évi ACHEMA kiállítás és rendezvény szakterüle
ti csoportosítása a több évtizede kialakult hagyományos 
volt, amelyek felsorolása a későbbiekben közölt 2. táblá
zatban látható. Immáron szintén hagyományos volt az

* 1113 Budapest, Tas vezér u. 20.
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úgynevezett külön téma választása, ami kiállításonként 
változik. A 2003. évi külön téma az e-szerviz, általában a 
vegyipari technológiai szolgáltatások voltak.

Az ACHEMA címszóval jelölt rendezvény-konglome
rátum másik kiemelkedő funkciója a szakmai ismeretter
jesztés, az úgynevezett ACHEMA kongresszus megrende
zése által. Ez a rendezvény lényegében az ACHEMA 
szakmai csoportosítása szerinti szekciókban kutatók, fej
lesztők gyakorlati jellegű előadásainak adott helyet. Ide
sorolhatjuk az ACHEMA protokoll-előadásait is, amelyek 
a megnyitókon, sajtótájékoztatókon hangzottak el a szak
ma nemzetközi kiválóságai részéről. Az ACHEMA kong
resszus mellett ez évben is számos szakmai szervezet (mint 
például a Gesellschaft Verfahrenstechnik und Chemie 
Ingenieuren) a rendezvényhez kapcsolódva szervezte köz
gyűlését vagy szakmai kongresszusát. így hát a 2003. évi 
ACHEMA is, a rendezők által előszeretettel használt szlo
gen értelmében valóban kiállító kongresszus volt.

A két fő funkció mellett az ez évi ACHEMA-n is néhány 
sikeres, érdekes mellékfunkció érvényesült. Tulajdonkép
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pen a két fő funkcióból következett egy harmadik, az infor
mációs börze, ami prózaibban fogalmazva lényegében a ve
vők és az eladók kapcsolata volt. Ennek a funkciónak fon
tosságára Cusler professzor, a Mérnökök Amerikai 
Nemzetközi Akadémiájának tagja, a Vegyészmémökség 
Amerikai Intézetének egykori elnöke a megnyitó alkalmá
ból elhangzott ünnepi díszelőadásában mutatott rá. Szerin
te ugyanis megváltozott az a régi alapkérdés, hogy egy-egy 
új terméket mi módon kell vagy lehet előállítani, tehát a 
know-how kérdése. Helyébe egy másik lépett: mely termé
ket, termékcsoportot lehet vagy célszerű előállítani, tehát a 
termékválasztás, a termékszerkezet kérdése. Ezért fontos a 
készülékgyártók, forgalmazók és a termék-előállítók szoros 
kapcsolata, ami ilyen alkalmakkor létrejöhet, megszilárdul
hat és esetleges üzletkötésekkel kivirágozhat. A rendezők 
optimizmusa alapján lehet mondani, hogy mindez ez évben 
is végbement.

A 2003. évi ACHEMA-nak másik mellékfunkciója a vi
tafórum volt. Az ez évi rendezvény ezt azzal koronázta 
meg, hogy elkészült és az érdekeltek birtokba vehették a 
Fórumot, a kiállítási terület egyik új létesítményét. Eddig 
ugyanis a vitarendezvényeket ott tartották, ahol éppen sza
bad hely volt, nem kis zavart keltve ezzel. Az ez évi vita
fórumokon -  amiről sajnos semmiféle tájékoztatást nem 
kaptunk -  az alábbi akut gazdasági, gazdaságpolitikai kér
dések kerültek napirendre:

-  Funkcionális élelmiszerek: zsákbamacska vagy fejlő
dési főirány?

-  Meddig szabad elmenni a molekuláris gyógyszerek
kel?

-  Ipari kutatás: meg lehet-e vásárolni a haladást?
-  A jövő vegyipari vállalkozásai: koncentráció vagy di

verzifikálás?
Az ACHEMA 2003 ésszerű szervezéssel a vegyészkép

zés egyik hatékony eszköze is volt. Megszervezték ez év
ben is a kémiatanárok és a középiskolások kiscsoportos lá
togatását, megfelelő kísérővel. 730 iskolából mintegy 
6 000 tanuló vett részt az akcióban. A rendezvényen helyet 
kaptak tevékenységeik bemutatásával az egyetemi intéz
mények, nemegyszer a kémiai kutatás érdekességével 
szolgálva. Kissé irigykedve néztük a varsói műegyetem 
standját, mivel Magyarországot senki sem képviselte.

Az ACHEMA -  legalábbis a 2003. évi -  állásbörze is 
volt. A sajtótájékoztatók szerint a német készülékgyártó 
ipar súlyos szakemberhiánnyal küzd. Ennek enyhítésére 
hirdették meg a rendezvény alatt az állásbörzét, nem külö
nösen feltűnő módon.

Az ACHEMA és az ACHEMA-k a propaganda fórum 
szerepét is betöltötték és betöltik, elsősorban a szakma tár
sadalmi elismerésének javítása céljából. Ehhez járult hoz
zá az a tevékenység, hogy Németországban 2003 a kémia 
éve. Ez állami támogatást is jelent rendezvényekre, propa
gandafüzetek kiadásához és egyéb módszerekhez, mint 
például annak a pályázatnak meghirdetése és lebonyolítá
sa, amely középiskolai tanulókat a kémiát bemutató művé
szeti alkotások benyújtására késztette. A kémia népszerű
sítését és szakmai elismertetésének javítását szolgálják és 
ez évben is szolgálták a szlogenek, amelyek valamelyik

protokolláris résztvevő ajkáról hangzanak el először, de 
aztán szárnyra kapja őket a sajtó és legalábbis a kiállítás 
időtartama alatt hangosak tőle a médiák. Néhány ilyen 
szlogen az ACHEMA 2003-ról:

-  a kémiai technológia világfóruma a holnap technoló
giáival,

-  fejlődési irányjelző és innovációs börze,
-  a kémiai technológia, a környezetvédelem és a bio

technológia nemzetközi találkozója.
De talán a legszembetűnőbben egy indiai mérnök fejez

te ki szlogenszerű véleményét a rendezvényről: Ami Ró
mát jelenti a katolikusoknak, azt jelenti az ACHEMA a ve
gyészmérnököknek. Azért félreértés ne essék: az 
ACHEMA nem csak vadonatúj megoldások kiállítása, 
ahol egyik vagy másik csúcstechnológiával első alkalom
mal lehet találkozni, de azon megtalálhatók a közelmúlt
ban piacra került korszerű megoldások. Sőt ezeket meg le
het ismerni, meg lehet kóstolni. Stílszerűen szlogennel 
kifejezve: az ACHEMA-n nem csak újdonságok találha
tók, de minden újdonság megtalálható.

Hogy micsoda az ACHEMA? A beszámoló véleménye 
szerint a fentieken túlmenően a német készülékgyártók, el
járástulajdonosok és -fejlesztők piaci érdekei érvényesíté
sének kőkemény fóruma. Ezt bizonyítja az ACHEMA 
„eszkalációja”, amit az „ACHEMA világszerte” akció tes
tesít meg. Lényege: a rendezvény Európából Ázsiába ván
dorol, majd a következő évben Amerikában kap helyet 
(2004: Peking, 2005: Mexikó), majd 2007-ben újra vissza
tér Európába.

Méretek, számadatok

A 2003. évi ACHEMA-n 3 819 cég 138 345 m2-en állított 
ki, közöttük 1 563 külföldi 46 országból. Ezek megoszlá
sát az 1. táblázat tartalmazza. Az adatok a külföldi kiállí
tók számának kivételével alacsonyabbak, mint a 2000. évi 
rendezvényen. Jellemző viszont a rendezők sikerorientált 
beállítódására, hogy ezt nem ilyen formában értékelték, 
hanem „dialektikusán” úgy fogalmazták meg, hogy a 
2003. évi rendezvény az ACHEMA-k 83 éves történetében 
méreteit tekintve a második legnagyobb volt. A sikerorien
tált szemlélet a látogatók összetételének ismertetésénél an
nak minőségi fejlődését emelte ki és hangsúlyozta azáltal, 
hogy 16,5% volt a tulajdonos csúcsvezető, 21%-os a ter
mészettudományos végzettségű diplomás, 38% mérnök. 
Az előző ACHEMA-hoz viszonyítva, amelyen 212 597 fő 
vett részt, most csak 200 000 főt vártak, ami megdöbben
tően nagy szám. A megnyitó napján 50 000 fő látogatót je
leztek, ami egy közepes magyar város lélekszámának felel 
meg. A kiállítók és a látogatók többsége német volt, alátá
masztva azt a sejtést, hogy a rendezvényt a házigazdák el
sősorban saját marketingcéljaik elérésének egyik eszköze
ként rendezik. De ez évben a német kiállítók száma is 
lecsökkent és így a külföldiek arányszáma nőtt, ami szin
tén helyet kapott a sikerpropagandában.

Annak ellenére, hogy a befejezett bővítésekkel nőtt a 
kiállítási terület, 2000-hez viszonyítva csökkent annak 
igénybevétele.

mkl2003. 58. ÉVFOLYAM. 12. SZÁM 4 3 3



1. táblázat
K iállítók szám a kiállító országok szerint

Ország ACHEMA
2003*

ACHEMA
2000

ACHEMA
1997

Németország 2 259 2 585 2 431
Olaszország 244 245 190
Nagy-Britannia 205 226 204
Svájc 174 168 161
USA 150 194 143
Franciaország 129 148 144
Hollandia 88 97 80
Spanyolország 84 65 49
Belgium 61 55 47
India 53 38 27
Ausztria 48 46 39
Kína 35 19 3
Dánia 31 30 24
Svédország 31 33 26
Japán 25 25 19
Tajvan 25 17 5
Finnország 20 17 13
Szlovénia 18 15 4
Cseh Köztársaság 17 18 13
Törökország 16 10 9
Dél-Korea 14 5 -

Ausztrália 13 4 3
Lengyelország 12 6 2
Izrael 8 11 9
Írország 7 4 3
Kanada 7 9 9
Románia 7 2 2
Luxemburg 4 4 3
Oroszország 4 16 2
Magyarország 4 8 7
Argentína 3 1 2
Hongkong 3 2 -

Mexikó 3 1 2
Portugália 3 3 3
Lettország 2 1 -

Malajzia 2 - 1
Új-Zéland 2 1 -

Norvégia 2 1 2
Ukrajna 2 1 -

Brazília 1 - -

Bulgária 1 1 1
Kolumbia 1 - -

Lichtenstein 1 2 3
Szingapúr 1 1 1
Dél-Afrika 1 4 3
Thaiföld 1 1 1
Összes kiállító 3 822 4 140 3 690
Külföldi kiállító 1 563 1 555 1 259
Kiállító országok 46 48 46
Kiállítási terület m2 138 645 145 576 140 684

* A jelentkezések alapján

Az 1. táblázatból az is kiderül, hogy Olaszország, 
Nagy-Britannia, Svájc, USA, Franciaország volt az öt ve-
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zető kiállító, meg az is, hogy Ausztrália, Dél-Korea, Len
gyelország, Kína, Törökország, Tajvan, India, Spanyolor
szág növelte legnagyobb mértékben a kiállítási területét
2000-hez képest (Ausztrália 225%-kal!).

És Magyarország? Az ACHEMA katalógus szerint az 
alábbi magyar cégek állítottak ki: HALBO mce (Miskolc), 
KHG Industrial (Nagykanizsa), PATENT (Cegléd), Seal- 
orient (Budapest). Sajnos ezeket a cégeket még nem sike
rült megismerni és velük szorosabb kapcsolatot létrehozni, 
de reméljük, hogy erre rövidesen sor kerül. Szomorú, hogy 
a patinás Lampart hiányzott nem csak a megszokott helyé
ről (3. csarnok utolsó sor), de a kiállításról is. Elgondol
koztató, hogy a közepesen fejlett magyar vegyipari gép
gyártás a rendszerváltás után nem talált magára, és 
fokozatosan leépült.

A kiállítási területek szakmánkénti megoszlását és an
nak változását a 2. táblázat mutatja be, ami nem szorul kü
lönösebb magyarázatra. Ez évben, minthogy már említet
tük, az e-szerviz és általában a szolgáltatások volt az 
úgynevezett külön téma, bár az alacsony arányszámot va
lószínű az erőltetett témaválasztás magyarázza, míg a bio
technológia drasztikus csökkenésére nem találtunk érdemi 
magyarázatot.

A három fő keresztmetszet nem egyformán jelent meg 
sem a kiállításon, sem az előadások között. A környezetvé
delem alig szerepelt önállóan, elkülönítetten, az helyesen 
majdnem teljes mértékben beleépült a kémiai technológiá
ba és biotechnológiába.

Néhány tématerület különösen nagy hangsúlyt kapott. 
Ilyen például az élelmiszeripar, ami kétségtelen anyagáta
lakító ipar, még pontosabban anyagmegtartó ipar, tehát itt a 
helye. Logikus, hiszen termelőberendezései funkciójukat te
kintve azonosak a vegyipari műveletek készülékeivel. A kü
lön feladat és a kihívás az egészségügyi követelményeknek, 
az egyre szigorodó szabályozásoknak megfelelő kivitel tel
jesítése, amire bőven lehetett példát találni. A másik kiugró 
terület a víztechnológia, a vízfeldolgozás, magyarban még 
nem használatos nevével a water process menedzsment, ami 
a környezetvédelem egyik fontos tényezőjévé vált.

Érdekes jelenségként figyeltük meg a cégek profilvál
tozását. Olyan klasszikusan szervetlen kémiai cég, mint a 
Degussa biotechnológia termékek gyártásával és fejlett 
biotechnológiai módszerek bevezetésével jelentkezett.

Szót ejtettünk már a kémia társadalmi megbecsülésé
nek elősegítését szolgáló akciók megjelenéséről a 2003. 
évi rendezvényen. A kémia évében állami segítséggel több 
népszerűsítő kiadvány jelent meg, amik a látogatók rendel
kezésére álltak. Közülük a „Kann denn Liebe Chemisch 
Sein” című hívta fel legjobban magára a figyelmet. Ennek 
címét vérmérséklet szerint többféleképpen lehet fordítani 
(Akkor lehet szeretni a kémiát? vagy Akkor lehet, hogy a 
szerelem is kémia?). A szép kiállítású kiadványt az Okta
tási Minisztérium finanszírozta, több gazdálkodó egység 
és társadalmi szervezet, köztük a Német Kémikusok Egye
sülete szponzorálta. Sajnos helyhiány miatt nincs lehető
ség a kiadvány tartalmi ismertetésére, szemléltetésképpen 
mindössze egyetlen szlogenjét idézzük: a kémia trilógiája: 
ember -  anyag -  erőforrás!
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2. táblázat
A kiállítási területek megoszlása szakmai csoportok szerint

Szakmai csoport Kiállító 2003* 
(2000)

Külföldiek 
részaránya, % Nettó m2

Kutatás és innováció 231 (251) 16,9 4 555
Irodalom, oktatási eszközök 70 (74) 61,4 1 055
Laboratóriumi technika 693 (710) 43,9 22 241
Készüléképítés 332(401) 40,1 11 539
Mechanikai eljárások 387 (415) 39,3 16 124
Termikus eljárások 395 (375) 48,4 15 628
Szivattyúk, kompresszorok, 

szerelvények
855 (806) 48,7 31 373

Gyógyszergyártás, csomagolás 
és tárolóeszközök

290 (284) 41,4 16416

Biztonságtechnika 36 (48) 27,8 1 156
Mérő- és szabályozóberendezések 309 (462) 25,6 12 225
Anyagok és anyagvizsgálat 145 (218) 33,8 4 952
Különtéma 11(34) 9,1 169
Biotechnológia 95 (1 189) 35,8 1 212
Összesen 3 822 40,9 138 645

* A jelentkezések alapján

Csak érdekességként említjük meg, hogy helyet kapott 
a kiállításon a német szivattyúmúzeum is, amelyik kosztü
mös bábokkal mutatta be Ottó Quirike magdeburgi polgár- 
mester híres kísérletét a vákuum létének és erejének bizo
nyítására.

A számadatok ismertetésénél az ACHEMA kongresz- 
szus adatai sem hagyhatók el: 43 országból 877 előadást 
jelentettek be. Amint említettük, a kongresszuson a látoga
tók egyre nagyobb mértékben vettek részt, amit mindenfé
leképpen az indokol, hogy megváltozott az előadások tar
talmi stratégiája a közérdekű témák irányába. 
Az előadások kivonatait ez évben is térítés nélkül bocsá
tották a látogatók rendelkezésére. Vagy ennek, vagy a fe
lülbecsült látogatói létszámnak köszönhetően megszűnt a 
fizikai zsúfoltság. Zsúfoltság volt viszont a kiállítási 
területeken, ahol nehezen lehetett hozzáférni az éppen ille
tékes szakmai munkatárshoz, és bizony néha az áhított 
prospektushoz is. Talán a takarékosság diktálta, hogy talál
koztunk olyan neves cégekkel, amelyek a helyszínen nem 
adtak kézbe információs anyagot, csak azok elküldését 
ígérték.

Változtak az ACHEMA hivatalos kiadványai, az 
ACHEMA katalógus teljesen elektronikus úton jelent meg 
CD lemez formájában (Voice of ACHEMA). Két kötetet 
tett ki a kiállítók katalógusa (kötetenként 1,2 kg!). Ez év
ben is hozzá lehetett jutni a Neuentwiklung című kiad
ványhoz, amiről sajnos ez évben is el kell mondani, hogy 
főleg kereskedelmi propaganda célokat szolgált, mintsem 
a műszaki, gazdasági tájékoztatást.

Természetesen a nem túl sok rossz ellenére meg kell ál
lapítani, hogy a rendezvény nagystílű, gördülékenyen bo
nyolított, a szakember részére kivételes információs lehe
tőséget nyújtó alkalom volt, amit öröm volt látogatni és 
amiről öröm tudósítani.

Rendezés, kivitelezés

Ezen a területen tapasztalhattuk a leg
nagyobb változást: elkészült ugyanis a 
már említett pódiumépület és a 3. csar
nok átépítése. Mindez lehetővé tette a 
kiállítás elrendezésének teljes átalakí
tását a célszerűségnek megfelelően. Új 
kiállításrendet valósítottak meg, amiről 
Kreysa professzor, az ACHEMA ügy
vezető igazgatója úgy nyilatkozott: 
„Még az öreg motorosok sem ismerné
nek rá az ACHEMA-ra, ezért azt úgy 
tarthatjuk számon, mint egy új 
ACHEMA-t”. Miről is van tulajdon
képpen szó? Egyrészt az új pódium
épülettel helyet kapott a pódiumdisz
kusszió, másrészt új kiállítási területek 
rendelkezésre bocsátásával lehetővé 
vált, hogy valamennyi kiállító a saját 
szakmacsoportjában -  és nem össze
vissza, mint ahogy addig -  kapott he
lyet. Megszűnt a korábbi zsúfoltság, és 

lehetővé vált a kiállítási folyamat logikus elrendezése. Le
hetőség nyílt arra is, hogy az összetartozó szakmai terüle
teket összefüggő helyiségekben helyezzék el.

Gazdasági háttér

Sok adat, információ szerepelt a rendezvény napirendjén, 
de leginkább sajtótájékoztatóin. Ezek között tallózunk a 
következőkben. Legfőbb helyet természetesen Németor
szág vegyiparának versenyképessége és a német gazdasá
gi helyzet kapta. Általános volt a panasz a rendező ország 
rossz gazdasági helyzete miatt (nekünk legyen mondva!), 
de ennek részletezésébe és főleg a vegyiparra gyakorolt 
hatására nem kaptunk meggyőző információt, sőt a vegy
iparral kapcsolatban egyre pozitívabb hangok jelentkeztek. 
Elmondták, hogy a rossz általános gazdasági háttér és az 
erős EU ellenére a német vegyipar jól tartja magát. Ezt je
lentette ki a megnyitó ünnepségen protokoll-előadást tartó 
dr. Utz-Hellmuth Felcht professzor, a DECHEMA elnöke. 
Termékeivel és technológiáival kulcsszerepet tölt be a né
met gazdaságban és nagyban hozzájárul más hazai gyártá
si ágak versenyképességéhez is. Az előadás szerint a né
met vegyipar Európában is meghatározó szerepet játszik 
26%-os részvételi arányával. 2002-ben 1 700 gazdálkodó 
egység 4 600 alkalmazottja 133 milliárd euró árbevételt ért 
el, ami a német nemzetgazdaság 10%-a. A német vegyipar 
a világpiacon volumenét tekintve sorrendben az USA és 
Japán után a harmadik 7,5%-os részesedésével. Az ismer
tetett eredmények az előző évhez viszonyítva 2,5%-os nö
vekedést jelentenek. A versenyképesség biztosításához a 
német vegyipar árbevételének 5,4%-át fordította kutatásra
2002- ben és 7,1 milliárdot ruházott be. Dr. Felcht szerint
2003- ra mintegy 3,9%-os növekedés prognosztizálható. 
Ez az európai átlagban 3%-ra becsülhető, míg Ázsiában 
4,9% (elsősorban Kína) a várható fejlődés.
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Nem ütött meg ilyen optimista hangokat egy másik né
met vegyipari vezető, dr. Wilfried Sahn a sajtó számára tar
tott előadásában, aki csak 1%-os fejlődést prognosztizált
2003-ban. Nem mehetünk el szó nélkül Sahn úr előadásá
nak azon része mellett, amit az EU vegyipari iparpolitiká
jával kapcsolatban mondott. Tájékoztatása szerint a közel
múltban nyilvánosságra hozott dokumentummal a 
vegyipar részére előirányzott új szabályozások (új termé
keknél előírt vizsgálatok, regisztrálási kötelezettségek, en
gedélyezési költségek) olyan többletköltséget rónak a 
vegyipari gyártókra, amelyek már veszélyeztetik a világpi
aci versenyképességet egyéb földrészekkel szemben. 
Az előadó a tagországok összefogására hívta fel a figyel
met, a még csak tervezett rendelkezésekkel szembeni fel
lépésre.

Néhány új stratégiai irány és szakmai trend

Ilyen nagyjelentőségű és nagyszabású szakmai összejöve
telen főleg a protokolláris események során nyilatkozatok, 
vélemények hangzanak el a szakma kívánatos vagy már ta
pasztalható stratégiaváltásairól. Ilyen volt a már említett 
CWer-előadás, amelynek lényege, hogy a szakma fejlődé
se tartalmának meghatározója a know-how-val szemben 
egyre jobban a termékpaletta, a gyártmányszerkezet lesz.

Tehát a kérdés úgy hangzik, hogy milyen terméket vagy ter
mékcsoportot célszerű előállítani? Ez a jelenség a vegyipart 
a specialitások, a fajlagosan nagy hozzáadott értéket tartal
mazó termékek, a finomkémiai gyártmányok irányába 
fordítja. Ez a változás bizonyos mértékig kihat a kémiai 
technológiára, a műveletek, a készülékek típusára és kivite
lezésére. A változás a folytonos technológiával szemben a 
szakaszos technológiákat helyezi előtérbe, illetve azok 
olyan irányú fejlesztését valószínűsíti, ami lehetővé teszi az 
optimális időkihasználást és a minőség állandó szinten tar
tását. De ugyanez a követelmény emeli ki majd a jövőben a 
mikroszerkezet és a biotechnológia fontosságát.

Hasonló véleményen volt megnyitó előadásában a már 
említett Utz-Hellmuth Felcht, a DECHEMA elnöke is a 
következő nyilatkozatával: „Az innováció hajtóereje vál
tozik. Korábban először az új terméket állították elő, ami
hez utólag keresték az új felhasználókat. Most ez a sorrend 
megfordult: az igényekhez fejlesztenek ki új termékeket 
vagy a meglévőket próbálják felhasználni az igények ki
elégítésére.” Mindez a gyártók és a felhasználók közötti 
kapcsolat szorosabbá fűzését, együttműködését igényli a 
kereskedelemben és a gazdaságban, hatékonyabb folya
mattervezést és ellenőrzési rendszert a termelésben.

És végül befejezésként néhány szakmai trendet, érde
kességet említünk meg, hely hiányában távirati stílusban:

IPAR MŰSZAKI FEJLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY
2003. ÉVI PÁLYÁZAT

„AZ ÉV KIEMELKEDŐ FIATAL MŰSZAKI ALKOTÓJA” DÍJRA

A pályázat célja:
Azoknak a fiatal tehetséges műszaki alkotóknak ill. 

alkotó csoportoknak* az elismerése, akik valamely je
lentős eredményükkel kivívták a szakma ill. közvetlen 
környezetük elismerését, és akiket példaképül lehet állí
tani a magyar műszaki társadalom elé. 2003-ban a 
2000-2003. között elért műszaki-tudományos eredmé
nyekkel lehet pályázni.

* Alkotó csoport csak akkor vehet részt a pályázaton, 
ha a csoport minden tagja megfelel a támogatási 
feltételeknek.

Tám ogatási feltételek:
- A  pályázaton a 2003-ban max. 35. évüket betöltő, 

magyar állampolgárságú műszaki alkotók vehetnek 
részt.

-  Szakterület: az ipar egésze (kivéve az építészetet és 
az élelmiszeripart).

-  A pályázat témájának gyakorlati megvalósításáról 
már be lehessen számolni.

-  A pályázat tartalmazzon összehasonlítást a piaci 
versenytársak hasonló termékeivel, fejlesztési ered
ményeivel.

Díjak:
A pályázatot neves szakemberekből álló zsűri bírálja 

el. Öt pályázatot díjazunk:

I. díj 900 eFt
II. díj 700 eFt
III. díj 500 eFt
IV. díj 300 eFt
V. díj 200 eFt

További különdíjakat adnak ismert hazai nagyválla
latok is. A fenti bruttó összegekből adóelőleg kerül levo
násra, mert a díjak személyi jövedelemadó-köteles jöve
delemnek minősülnek. A díjat nem nyert, de színvonalas 
pályamunkák készítői dicsérő oklevelet kapnak. A pá
lyamunkákat és a pályázókat az Internet honlapunkon, 
valamint színvonalas évkönyvben mutatjuk be, amelyet 
szakmai fórumokon terjesztünk.

Beadási határidó': 2003. decem ber 15.
A díjak ill. dicsérő oklevelek átadására és a pálya

munkák visszaadására ünnepélyes keretek között, a mé
dia nyilvánossága előtt 2004. tavaszán kerül sor.

A pályázatok a következő' címre küldhetó'k: 
Ipar Műszaki Fejlesztéséért Alapítvány 
1063 Budapest Munkácsy Mihály u. 16.

E l 1387 Budapest 62, Pf. 17.
S312-2213

Fax:332-0787
ww w.im fa.neti.hu: kalm an@ m ail.neti.hu

A 2002. évi pályázat eredm ényei a fenti honlapon  
találhatók.
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-  A  korábban kutatási érdekességekből gyakorlati ipa
ri m egvalósulás keletkezett (m ikroreaktorok, nano- 
technológia), ezek kézzelfoghatóvá váltak az ez évi 
kiállításon. Helyükbe, ha nem  is hasonló je llegű  új 
érdekességek  kerü ltek  a laboratórium ok titkaiba. 
Az innovációs folyam at töretlensége volt m egfigyel
hető.

-  K lasszikus alapanyagok klasszikus gyártási eljárása a 
felhasználási célok és a környezetvédelem  szem pont
jainak m egfelelően alapvetően módosult, m int példá
ul néhány ipari gáz vagy alapanyaga nyom áslengeté- 
ses adszorpcióval való előállítása.

-  Felgyorsult a különleges szerkezeti anyagok, elsősor
ban a kerám iai anyagok használata, főleg a szerel
vénygyártásban. Ezeket m ár nem  egyedi csodabogár
ként, hanem  m egvásárolható áruként mutatták be.

-  Számos technológiában az egyre jobb teljesítm ényt 
nyújtó folyam attervezési és ellenőrző m ódszerek le
hetővé teszik a szakaszos gyártás term ékeinek szab
ványos állandó m inőségben való előállítását.

- A  gyártásszerkezet p rio ritásának  m egfelelően  az 
engineering háttérbe szorul a kém iai technológiával 
szemben. Kedveltek és elterjednek a többcélú beren
dezések, elsősorban a nagy tisztaságú anyagok term e
lésének követelm ényei miatt.

-  A készülékgyártók kom plett rendszerek kifejlesztésé
re tö rekszenek  és azokat k íván ják  értékesíten i az 
egyedi m egoldásokkal szemben.

ÖSSZEFOGLALÁS 

S zekeres  G ábor: Általános áttekintés
A 2003. évi, sorrendjében 27. ACHEMA méreteiben nem érte el 
az előző, 2000. évit, de az ACHEMA-k 83 éves történetében a

második legnagyobb volt. 138 345 m2-en 3 819 cég állított ki, 
ami a 2000. évinek 92,1%-a. 48 országból 1 563 külföldi kiállító 
jelentkezett, így nőtt a külföldi kiállítók részaránya. Megváltozott 
a kiállítás belső szerkezete, új létesítményekkel és azok éssze
rűbb elrendezésével az azonos szakmai területről kiállítók nem 
kényszerültek idegen szakmai területen való kiállításra helyhiány 
miatt. A kiállítással együtt rendezett ACHEMA kongresszuson 
877 előadás hangzott el, nagyrészt a vonzóbb általános érdeklő
dési területekről. A rendezvényen nyilatkozók a szakma szerény 
növekedését jósolták. A rendezvényt 100 országból 192 161-en 
látogatták, ami ennek következtében jól betöltötte nemcsak a két 
fő funkcióját (kiállítás és kongresszus), hanem hatékony infor
mációs börze is volt, és hozzásegített a kémia társadalmi ismert
ségének növeléséhez, a kémiai kultúra fejlesztéséhez és az okta
tás gyakorlatiasságának növeléséhez.

[Magy. Kém. Lapja, 58, 432 (2003)]

SUM M ARY

G. S zekeres: Brief Survey
Although judging on dimensions the 27th ACHEMA in 2003 has 
fallen behind the previous 2000, it was the second largest event in 
the 83-years-history of ACHEMA. On a net area of 138 345 m2 
from 48 countries 3 819 exhibitors were involved which repre
sents 92.1 per cent of the 2000 year exhibitors. The ratio of non- 
German exhibitors has increased. The inner structure of the exhi
bition was changed, the new facilities and their layout allowed 
exhibitors with the same professional field to appear in the same 
area. On the parallel ACHEMA Congress 877 papers were deliv
ered, mainly from areas of general interest. The exhibitors and 
visitors expected a modest recovery o f the processing industries. 
With its 192 161 participants from 100 countries ACHEMA 2003 
has not only fulfilled its two main functions (exhibition and con
gress), but proved to be an efficient information forum, and con
tributed to public appreciation of chemistry, the development of 
chemical culture and education.

Korszerű technológiai módszerek, tudományos érdekességek, 
csúcstechnológiák (katalízis, nanotechnológiák, szuperkritikus 
anyagok felhasználása, tüzelőanyag cellák, 
szupertiszta technológiák)

STEIN GA SZNER PÁL*

Katalízis, katalizátorok
Bevezetés

A The Catalyst Group (Spring House, Penn., USA) tanács
adó vállalat szerint 2001-ben a különféle katalizátorok el
adási volum ene 10,16 m illiárd USD-t tett ki, és várható, 
hogy 2007-ben ez 12,9 m illiárd USD-re nő. A katalizátor

* 1125 Budapest, Dániel út 4.

piac legnagyobb szegm ensét a környezetvédelm i célokra  
használt katalizátorok teszik ki. 2007-ben ezek piaca -  évi 
8,1%  növekedést feltételezve -  kb. 3,7 m illiárd U SD lesz. 
Jelentős lesz a polim erek előállítására  szolgáló katalizáto
rok hányada: évi 5,7%  növekedést feltételezve 2007-ben 
több m int 3 m illiárd USD lesz az eladott katalizátorok ér
téke. A kőolaj-finom ítás és a petrolkém iai ipar részére el
adott katalizátorok értéke évente várhatóan 1,9% -kal nő és 
2007-re eléri a 2,5 m illiárd USD-t. Legnagyobb m értékben 
a finom kém iai termékek, farm akológia i term ékek és az in
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termedierek előállításához fe lhaszná lt katalizátorok eladá
sai fejlődnek: várható, hogy az évi fejlődési ráta 8% lesz, 
így 2007-ben kb. 1,63 m illiárd USD értékben fognak ilyen 
katalizátorokat eladni.

Környezetvédelm i katalizátorok

Legnagyobb hányadukat a gépjárm űipar a járm űvek kipu
fogógázaiban lévő káros hatású szén-monoxidnak, eléget- 
len szénhidrogéneknek és nitrogén-oxidoknak kevésbé ká
ros hatású anyagokká (szén-dioxiddá, vízzé, nitrogénné, 
oxigénné) való alakítására használja. E katalizátorok csak 
kénm entes üzem anyagokkal fejtik ki a kívánt hatást, ezért 
az U SA környezetvédelm i hatósága (Environm ental Pro- 
tection Agency, rövidítve: ЕРА) a m otorbenzinek kéntar
talm át 2004-től max. 30 ppm-ben, a dízelgázolajokét 2006. 
közepétől max. 16 ppm -ben szabta meg (a jelenlegi határ
érték benzin esetében 300 ppm, dízelgázolajnál 350 ppm). 
A z Európai U nióban 2005-től csak max. 50 ppm  kéntartal
m ú m otorbenzinek és dízel-gázolajok hozhatók forgalom 
ba és a max. 10 ppm  kéntartalm ú m inőséget is forgalm az
ni kell, és 2009-tő l m indkét üzem anyagtipusnál a 
határérték 10 ppm  lesz (az EU-ban a jelenleg érvényes ha
tárérték  m otorbenzineknél max. 150, d ízelgázolajoknál 
max. 350 ppm).

M otorbenzinek ilyen m értékű kéntelenítésére a nagy 
oktánszám ú olefin szénhidrogének kisebb oktánszám ú pa
raffinokká való  h idrogéneződését közel te ljesen  k ikü
szöböli a francia Axens cég kétkatalizátoros „Prime + ” el
járása, az am erikai ExxonM obil cég m ásodik generációs 
„SCA N fining” technológiája és az angol British Petroleum 
„OATS” eljárása. Ezeket az eljárásokat üzem i m éretben 
m ár használják.

D ízelgázolajok  kén telen ítésére és arom ástartalm uk 
egyidejű csökkentésére (utóbbi egyidejűleg a dízelgázolaj 
cetánszám át is növeli) számos cég dolgozott ki eljárásokat, 
am elyeknek közös vonása az, hogy kétféle katalizátort al
kalmaznak. Az egyik katalizátor a gázolaj kéntartalm át, a 
m ásik arom ás szénhidrogén-tartalm át csökkenti. Ilyen cé
gek: Catalyst & Chem ical Industries (Kaw asaki, Japán), 
Engelhard C orporation (Iselin , N J, USA), G race & Со, 
(Columbia, M D, USA), Orient Catalyst Со, {Tokió, Japán), 
H aldor Topsoe, Inc. {Anaheim, CA, USA), és Akzo Nobel 
Catalyst LLC (Houston, TX, USA).

GTL-eljárások

A legtöbb nagy kőolajipari cég jelentős m unkát végez az 
ún. G TL (Gas-To-Liquid) eljárások fejlesztésére, habár 
ipari m éretű üzem et eddig csak a Shell Gas & Power {Lon
don, Anglia) épített M alajziában. A  GTL-eljárások hason
lóak az eredetileg а II. világháború alatt Ném etországban 
épített Fischer-Tropsch (FT) üzem ekhez (később a dél-af
rikai Sasolburgban is épültek hasonló üzemek), azzal a kü
lönbséggel, hogy üzem anyagok előállításához használt, 
hidrogénből és szén-dioxidból álló szintézisgázt nem  szén
ből, hanem  földgázból gyártják és a szénhidrogén-szinté
zishez használt katalizátorok és berendezések korszerűb
bek, m int a kb. 60 évvel ezelőttiek. A  legtöbb cég kobalt-

mkl

és vaskatalizátorokat használ, egy japán  cég ruténiumkata- 
lizátor használatát javasolja. A  piaci potenciálra jellem ző, 
hogy az Engelhard Corp. nem régen Hollandiában 20 m il
lió USD értékű katalizátorgyárat helyezett üzembe, amely 
a dél-afrikai Sasol üzem eket látja el FT-katalizátorokkal.

G TL-üzem eket elsősorban nehezen elérhető területe
ken fekvő foldgázm ezők m ellett építenének fel, m ivel az 
ezekben e lőállíto tt cseppfo lyós term ékek  szállításához 
több nagyságrenddel k isebb átm érőjű  csővezeték  kell, 
m int a kiinduló anyagként használt földgáz szállításához. 
Távlati lehetőségként felm erült a kőolajterm elő mezőkön 
lefáklyázott szénhidrogéngázok GTL-nyersanyagként va
ló felhasználása is.

Petrolkémiai anyagok előállítása

A  legfontosabb petrolkém iai anyagok az etilén és a propi
lén, am elyeket különböző kőolajpárlatokból pirolízissel ál
lítanak elő. A pirolízissel előállított term ékgázokban az 
etilén és propilén aránya általában 1 : 0,65. M ivel a  propi
lénigény gyorsabban nő m int az etiléné, ezért a jövőben 
igen jelenősek lesznek m indazok az eljárások, am elyekkel 
az etilén/propilén arányát módosítani lehet.

így  pl. a Lurgi Öl Gas Chem ie GmbH {Frankfurt, N é
metország) alakszelektív zeolitkatalizátorral működő eljá
rásával az etilén-propilén arányt 1 : 0,85-re lehet növelni. 
A z LG Petrochem ical Co. {Szöul, D él-K orea) olyan hő
m érsékletálló fém -oxidot dolgozott ki, am ellyel benzin- 
pirolízis üzem ekben a propilénhozam ot 20% -kal, az eti
lénhozam ot 10%-kal lehet növelni. U gyancsak a Lurgi cég 
m etanol propilénné alak ítására egy korszerűbb eljárást 
dolgozott ki, am elyhez új zeolitkatalizátort használnak.

További új petrolkém iai eljárások:
-  a japán  Sumitomo Chemical Co {Tokió, Japán) új pro- 

pilén-oxid gyártó eljárást dolgozott ki, am ely titánala
pú katalizátorral működik. Az új eljárás beruházási 
költsége 1/3-dal kisebb m int az eddigieké;

-  a M itsubishi Chem ical Corp, {Tokió, Japán) kataliti
kus m onoetilén-glikol gyártó eljárást dolgozott ki, 
am ellyel 99,3%  hozam ot lehet elérni, a versenytárs 
eljárások által elért 89% -kal szemben. A z új eljárás 
beruházási költsége 10%-kal, üzem eltetési költsége 
5% -kal kisebb m int a jelenleg használtaké;

-  a N ational Institute o f  A dvanced Science & Technol
ogy {Tsukuba, Japán) az eddig ismert háromlépéses 
technológiákkal szem ben egylépéses fenolszintézis- 
eljárást dolgozott ki, am elyhez palládium m em brán- 
katalizátort használnak;

-  a Sumitomo cég új kaprolaktám  előállító eljárást dol
gozott ki, am elynek mellékterm éke viz, szemben az 
eddig használt eljárásokkal, am elyek m ellékterméke 
am m ónium -szulfát. A  kiinduló anyag ciklohexanon- 
oxim, a katalizátor nagy szilícium tartalm ú zeolit, az 
eddig használt kénsavval szemben.

Polim erek

A z elm últ évek egyik fontos fejlem énye volt, hogy lineáris 
kis sűrűségű polietilén (angol rövidítése: LLDPE) előállí

4 3 8 2003. 58. ÉVFOLYAM. 12. SZÁM



tásánál a konvencionális Ziegler-N atta-katalizátorok he
lyett egyre inkább tért hódítottak a metallocén-katalizáto- 
rok. Ugyancsak terjed a m etallocének használata polipro
p ilén  és kopolim erjei előállításánál is. E lőnyük, hogy 
használatukkal a gyártási költségek csökkenthetők és a ve
lük előállított polim ereknek jobb  az ütő-hajlító szilárdsága 
és lyukasztással szem beni ellenálló képessége, továbbá 
jobbak optikai tulajdonságaik is.

Több cég foglalkozik m etallocéneket helyettesítő újabb 
polim erizációs katalizátorok fejlesztésével. Ilyenek:

- a  Samsung General Chem icals Co. (Szöul, Dél-Ko- 
rea) bejelentette, hogy olyan polim erizációs katalizá
torokat fejlesztett ki, am elyekkel közel olyan ütő-haj- 
lító szilárdságú polietiléneket lehet előállítani, m int a 
m etallocén katalizátorokkal, de áruk negyedakkora, 
m int a metallocéneké. A katalizátor m agnézium -hor
dozón fémorganikus titán vagy cirkonvegyületekből 
és alum ínium  kokatalizátorból áll;

-  a Baseli Polyolefins cég (Milánó, O laszország) olyan 
Ziegler-Natta-típusú új katalizátorokat dolgozott ki, 
am elyekkel p rop ilén  po lim erek  m olekulatöm eg
eloszlását, izotakticitását és oligom ertartalm át szabá
lyozni lehet. A z új katalizátorok belső elektrondonor
ként borostyánkősav  szárm azékokat tartalm aznak. 
A  Baseli cég olyan katalizátorokat is szállít, am elyek
kel egy lépésben széles m olekulatöm eg-eloszlású  
nagy sűrűségű polietilént (HDPE) lehet előállítani az 
eddigi két lépés eljárásokkal szemben;

-  az Eastm an Chemical Co. (Kingsport, Tenn., USA) 
új, Energx elnevezésű LLDPE gyártó eljárásához a 
W.R. G race cég (U SA ) által k ife jlesz te tt Z iegler- 
N atta-típusú katalizátort használ. A z Energx eljárás 
lényege, hogy először a reak toron  kívül egy pre- 
polim ert készítenek és azt táplálják be a gázfázisú fő
reaktorba, ahol a polim erizáció befejeződik;

-  a Synetix cég (Billingham, Anglia) poliésztergyártás
hoz titánalapú új katalizátort dolgozott ki, am ellyel az 
eddig használt antim onkatalizátoros eljárásokhoz v i
szonyítva 15%-kal nagyobb poliészterhozam ot lehet 
elérni.

Ipari királis katalizátorok

A legnagyobb fejlődés királis m olekulák „bal” és ,jo b b ” 
enantiom erjeinek elválasztására, és a csak az egyik enan
tiom er előállítására, vagy enantiom er-elegyekből csak az 
egyik enantiom er átalakítására szolgáló eljárások katalizá
torainak fejlesztésében várható. Ez elsősorban a gyógy
szeriparra érvényes, ahol az egyik enantiom er gyógyító, a 
m ásik  káros hatású  lehet. Ezek az enzim katalizátorok, 
am elyeknek eladása a Freedonia Group, Inc. tanácsadó cég 
(Cleveland, OH, USA) felm érése szerint évente 9,5% -kal 
fog növekedni és 2007-ben 33 m illió USD értékű lesz.

M ivel a szokásos enzim ek általában csak környezeti 
hőm érsékleten hatékonyak, viszont a szokásos kém iai eljá
rásokat magasabb hőm érsékleten hajtják végre, a biotech- 
nológai kutatások elsősorban arra irányulnak, hogy az en
zim eket génsebészeti m ódszerekkel a term észetben

előforduló hőálló m ikroorganizm usok génjeivel m odifi
kálják (ilyenek találhatók pl. gejzírek vizében, m élytenge
ri fo rróvíz-kiáram lások közelében lévő szervezetekben 
stb.). A legújabb enzimfejlesztések:

- a  D egussa AG (F rankfurt a/M, N ém etország) 
biokatalitikus eljárásával D ,L-hidantoinból az L-ami- 
nosavat közvetlenül elő lehet állítani. A  vegyület fon
tos kom ponense egy m agas vérnyom ást szabályozó 
készítménynek;

-  a BASF Interm ediates cég (Ludwigshafen, N ém etor
szág) R -m andulasav gyártására szolgáló  ipari 
biokatalitikus eljárást dolgozott ki, am elynek lénye
ge, hogy a benzaldehid és ciánhidrogén reakciójával 
előállíto tt racém  ciánhidrinek  elegyéből a n itriláz 
b iokatalizá to r csak az R -ciánhidrin t alak ítja  át R- 
m andulasaw á;

-  a K yowa Hakko Kogyo Co cég (Tokió, Japán) eljárást 
dolgozott ki íra«5-4-h idroxi-L -pro lin  enzim atikus 
előállítására. A prolin-4 hidroxiláz enzim et talajbak
térium okból vonják ki. A vegyületet gyógyszerek és 
kozm etikai készítm ények interm edierjéül használják;

- a  H ayashibara B iochem ical L aboratories, Inc. cég 
(Okoyama, Japán) ciklikus tetraszacharid (CTS) ke
m ényítőből történő előállítására kétféle enzim  alkal
m azásával egy reaktorban végrehajtható eljárást dol
gozott ki;

-  a N ational Institute o f  A dvanced Industrial Science & 
T echnology (AIST, K yushu, Tosu City, Japán) 
piroszőlősav előállítására „zöld” m ódszert dolgozott 
ki, am elynél nem  keletkeznek  toxikus anyagokat 
tartalm azó oldószerek. A z eljárás k iinduló  anyaga 
acetaldehid, am elyet nátrium -karbonáttal és -bikar- 
bonáttal puffero lt o ldatban pirosző lősav-dekarbo- 
xiláz és tiam in-pirofoszfát koenzim  jelenlétében ala
kítanak át a végtermékké;

-  a Genencor International, Inc. (Faló Alto, CA, USA) 
és a D uPont Co, (Wilmington, DL, U SA) kooperál
nak, hogy m egoldják az 1,3-propándiol gabonából, 
enzim katalizált reakcióval tö rténő előállítását. 
Az 1,3-propándiolt a DuPont a Sorona fantázianevű 
polim er előállítására használná, am elyet je lenleg pet
rolkém iai úton állítanak elő.

Nanotechnológiák

A nanotechnológia a 100 nanom éternél (nm ) kisebb 
méretű** tömör részecskék, valam int a hasonló m éretű ún. 
karbon-nanocsövecskék előállításával, feldolgozásával és 
alkalm azási lehetőségeinek kutatásával foglalkozik. H úsz
harm inc évvel korábban a nanorészecskéket csak tudom á
nyos érdekességnek tekintették, m a nélkülük nem  létezné
nek m obiltelefonok , könnyű „lap top” szám ítógépek, 
hatékonyabb gyógyszerek, bizonyos optoelektronikai és 
m ágneses eszközök, ú jfajta  katalizátorok, továbbá m ű
anyagok vezetőképességét, felü letük karcolásállóságát,

** 1 nanométer (Sí rövidítése: nm) = 10'9 m. Az emberi hajszál átmérője 
kb. 104 nm
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kem énységét nanorészecskék beépítésével javítani lehet 
stb. Számos további alkalm azásuk kereskedelm i bevezeté
se küszöbön áll.

A B usiness C om m unications Co. {Norwalk, Conn, 
USA) felm érése szerint 2001-ben a különböző nanotech- 
no lóg iákkal előállíto tt anyagok forgalm a 555,6 m illió  
USD volt és várható, hogy 2005-ben ez m eghaladja a 900 
m illió USD-t, ami évi 13% növekedésnek felel meg.

Az ACHEM A 2003 kiállításon számos olyan cég m u
tatkozott be, am elyek nanom éretű anyagok kutatásával, 
gyártásával és alkalm azásával kapcsolatos tevékenységet 
folytatnak. E lsősorban a szekcióelőadások alapján m egál
lapítható, hogy jelenleg a következő főbb területeken foly
nak ipari alkalm azással kecsegtető kutatások:

-  öntisztuló és antimikrobiális hatású felületek gyártá
sa,

-  gázszenzorok és egyéb analitikai eszközök érzékeny
ségének növelése,

-  gyógyszerek célozható alkalm azási m ódszereinek ki
dolgozása,

-  a száloptikai és „drótnélküli” hálózatok (rádió, tv, 
műholdas vétel, katonai hálózatok, és hasonlók) ré
szére kisebb m éretű és jobb fotonikus eszközök ki
dolgozása,

-  fogyasztási term ékek esztétikai m egjelenésének jav í
tása,

- jo b b  katalizátorok kidolgozása.
A terület annyira szerteágazó, hogy beszám olónkban az 

egyes irányzatokról csak rövid válogatást adhatunk.
N apjainkban a nanom éretű szem csés anyagok legna

gyobb alkalm azója a fé lvezetőipar. Szám os cég használ 
nanom éretű  szem cséket tartalm azó  csiszo lóanyagokat 
(szilicium -, alum ínium - és cérium -oxidokat) kém iai-m e
chanikai planarizálásra (Chem ical-M echanical P lanariza
tion, röv.: CM P), amivel szilícium lapkákon a vezetőréte
gek szélességét a je len leg i 130 nm -ről 90 nm -re lehet 
csökkenteni, és ennek következtében kisebb m éretű  
ch ipeket lehet előállítan i. B ecslések szerin t m a a 
chipeknek m ár kb. 20% -át így készítik és várható, hogy ez 
a hányad évente 20% -kal nőni fog.

Vizsgálják nanom éretű fém -oxid-részecskék m űanya
gok  tulajdonságainak javítására való felhasználásának le
hetőségeit. M egállap íto tták , hogy az ilyen anyagokkal 
kom paundált m űanyagok fényszórása m inim ális, ezért 
ezekből áttetsző, esztétikus term ékeket lehet előállítani. 
N anom éretű alum ínium -oxidokkal m űanyagok karcolásál
lóságát növelni, cink- és cérium -oxiddal U V -abszorp- 
ciójukat növelni, antim on- és ón-oxiddal infravörös ab
szorpció jukat csökkenten i, indium -, antim on- és 
ón-oxidokkal vezetőképességüket növelni lehet.

Vizsgálják nanorészecskék felhasználásának lehetősége
it katalizátorok előállítására. Fotokatalitikus hatású anya
gok aktivitását nanotechnológiával jelentősen növelni lehet, 
így  pl. nanom éretű titán-dioxid szem cséket tartalm azó 
anatáztípusú titán-dioxid katalizátorok hatására UV-su- 
gárzás, víz és oxigén jelenlétében szabadgyökök keletkez
nek, amelyek a felületek szennyeződését megakadályozzák, 
azokat antibakteriálissá és algaállóvá teszik.

mkl

A legtöbb gázszenzor m űködése azon alapszik, hogy b i
zonyos tulajdonságaik a felületükön ad- vagy abszorbeált 
vegyületek hatására megváltoznak, és a változásokat m ér
ni lehet. Az érzékenység a szenzor anyagának felületével 
arányos, ezért a nagy felületű nanoanyagokból készített 
szenzorok sokkal érzékenyebbek és gyorsabban reagálnak 
a megfelelő anyagok koncentrációjának változásaira.

N anorészecskéket használnak testápolószerek, pl. nap
o la jok  előállításánál, ti. ezekkel a bőrfelü let „leégését” 
okozó ultraibolya-B és a bőrrákot okozó ultraibolya-A  hul
lám okat a napolajban diszpergált nanom éretű titán-oxid és 
cink-oxid részecskékkel ki lehet szűrni.

V izsgálják nanorészecskék gyógyászati célokra  való 
felhasználásának lehetőségeit, például azt, hogy hogyan 
lehet nanorészecskéket felhasználva bizonyos rákbetegsé
geket gyógyitó anyagokat célzottan, az egészséges sejtek 
károsítása nélkül a rákos sejtekbe juttatni.

A z előbbiekben  em líte tt terü leteken  a fejlesztések 
nanom éretű töm ör anyagok előállítására, illetve más anya
gok tu la jdonságainak töm ör nanorészecskékkel történő 
m ódosítására és a m ódosított anyagok alkalm azástechni
káinak kidolgozására irányulnak, azonban az érdeklődés 
középpontjában a karbon-nanocsövecskék  állnak.

K arbon-nanocsövecskék  hexagonálisan  elrendezett 
szénatom okból álló falú, 0 ,8 -300  nm  átm érőjű zárt cső 
alakú szerkezetek, am elyeket félgöm bszerű, ugyancsak 
karbonatom okból álló „kupakok” zárnak le. A karbon- 
nanocsövecskék hossza a 20 cm -t (!) is elérheti. Szerkeze
tüktől és összetételüktől függően elektrom osan vezetők, 
vagy szigetelők lehetnek.

A nanocsövecskék szakítószilárdsága m integy 100-szo- 
rosa az acélénak, ugyanakkor könnyűek, m ert sűrűségük 
csak hatod akkora, m int az acéloké (1 ,33-1 ,4  g/cm 3, szem 
ben az acélok kb. 7,7 g/cm 3 sűrűségével). A  0 ,7-1,5 nm át
m érőjű  karbon-nanocsövecskék  fajlagos felü lete 1 500 
m 2/g, szakítószilárdságuk nagyobb 30 GPa-nál, szakadás 
előtti nyúlásuk 10-30% , rugalm assági m oduluszuk 1 000 
GPa nagyságrendű, hővezetőképességük 2 000 W /mK kö
rüli.

E lőállításuk nem  könnyű. Ennek ellenére azt várják, 
hogy a jövőben igen nagy szilárdságú m űanyag-kom pozi- 
tok, újszerű szenzorok, elektronikai és optikai eszközök, 
jobb  katalizátorok, nagykapacitású elemek, akkum uláto
rok, tüzelőanyag-cellák és hasonlók legfontosabb kom po
nensei lesznek. Elterjedésüket jelenleg magas áruk korlá
tozza, ami m iatt piacuk csak kb. 8 m illió  U SD /év 
nagyságú, a lehetségesnek  tarto tt m integy 230 m illió 
U SD /év helyett. A gyártási nehézségeket (és a magas árat) 
közvetve érzékelteti, hogy pl. nagy tisztaságú  karbon- 
nanocsövecskék  előállítására A m erikában je len leg  egy 
200-400 g/nap(!) kapacitású kísérleti üzem  építése folyik.

A karbon-nanocsövek  alkalm azásával kapcsolatos 
újabb fejlesztési eredm ények közül az A CHEM A 2003 ki
állítás illetékesei az alábbiakat em elték ki.

A  N ASA (National A eronautical and Safety Adm inis- 
tration, USA) repülőgépek és űrhajók építésében használ
ható poliimid alapú nanokom pozitok fejlesztésén dolgo
zik, am elyeknek kü lönösen nagy a sugárzásokkal és
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szakadással szembeni ellenálló képességük, továbbá jó  hő- 
és áramvezetők. A z egyes csövecskéket összetapasztó van 
dér W aals-erőket a csövecskék felületi kém iájának m ódo
sításával úgy igyekeznek csökkenteni, hogy azok a csö
vecskéknek a m űanyagm átrixokban történő egyenletes el
oszlását ne akadályozzák, am it a gyártás folyam án 
ultrahanggal is elősegítenek. Az így előállított anyagokból 
a szokásos m ódszerekkel pl. rudakat vagy 500 nm -  2 pm  
átm érőjű folytonos szálakat lehet előállítani.

A Hyperion Catalysis International, Inc. (Cambridge, 
Mass, USA) olyan nanocsövecskékkel erősített fluorozott 
polim erek [poli(tetrafluoro-etilén), poli(vinilidén-fluorid)] 
kidolgozásával foglalkozik, am elyeket a gépkocsi és elekt
ronikus eszközök gyártásában lehet alkalmazni. Az em lí
tett polim ereket 1-3% nanocsövecskékkel (csövecskeát
m érő 10-12 nm ) kom paundálva ugyanolyan elektrom os 
vezetőképességű anyagok állíthatók elő, mintha ugyanazt 
a m átrixot 7-9%  karbonszállal vagy 12-15% szénporral 
(carbon black) kompaundálnák.

A nanokém iát N ém etországban annyira fontosnak tart
ják, hogy pl. a Degussa cég 25 millió EUR-t ruházott be a 
„Degussa Advanced M aterials” kutatóközpont létrehozá
sára, am elyben 2003 nyarátó l kezdve m odern nano- 
anyagok kutatását és gyártását végzik. A  nanokém ia súly
ponti szerepét azzal is hangsú lyozni kívánják , hogy 
B onnban a D eutsches M useum -ban olyan tanállom ást 
nyitnak meg, am elyben a term észettudom ányos érdeklődé
sű hallgatók a különböző nanotechnológiákat közvetlenül 
és internetkapcsolatokon keresztül is tanulmányozhatják.

Szuperkritikus anyagok felhasználása

Kritikus hőm érsékletüknél nagyobb hőm érsékleten és kri
tikus nyom ásuknál nagyobb nyom áson lévő anyagok álla
potát „szuperkritikus”-nak nevezzük. A  szuperkritikus ál
lapotú anyagok speciális tulajdonságokkal rendelkeznek, 
így pl. nincs különálló gáz- és folyadékfázisuk, szuperkri
tikus állapotú anyagok oldóképessége más, m int nem kriti
kus állapotban, felületi feszültségük nulla stb. Szuperkriti
kus o ldószerként elterjedten használják a szén-dioxidot 
(angol rövidítése: S F C 0 2 a „supercritical flu id  carbon 
dioxide” kifejezés kezdőbetűiből), m ert olcsó, nem  m érge
ző, nem  éghető és kicsi a kritikus hőm érséklete (31,1°C), 
illetve kritikus nyom ása (73 atm). A szuperkritikus állapo
tú C 0 2-t oldószerként term észetes anyagok kím életes ex
trahálására (pl. kávé koffeinm entesítésére, gyógynövé
nyek hatóanyagainak  k ivonására stb .) és sz in tetikus 
anyagok tisztítására üzem i méretben m ár régóta használják 
és újabban oldatban végbem enő egyes kémiai m űveletek
ben környezetre ártalmas hatású oldószerek (pl. halogéne
zett szénhidrogének) helyettesítésére ipari m éretekben is 
növekvő m értékben alkalmazzák.

Szintézisek

2002 elején a Thomas & Swan cég (Consett, U .K.) 1 000 
t/év kapacitású, folytonos üzem ű többcélú berendezést he
lyezett üzem be, am elyben szuperkritikus szén-dioxid

o ldószer je len lé téb en  kü lönböző  h idrogénezéseket, 
Friedel-Crafts alkilezéseket, hidroform ilezési és éterezési 
reakciókat lehet 100% -os konverzióval végrehajtani. 
A term ékekben oldott szén-d iox ido t egyszerű  nyom ás
csökkentéssel nyerik vissza és recirkuláltátják.

Szuperkritikus C 0 2-nek kém iai szintézisekben oldó
szerként való felhasználásáról rendszeres nem zetközi kon
ferenciasorozatot kezdem ényeztek; az elsőt 2002. október
ben a DECHEM A „Green Solvents fór Catalysis” címmel 
rendezte.

Polim erizációk

A szén-dioxid éghetetlensége lehetővé teszi, hogy je len lé
tében gyúlékony és/vagy robbanékony anyagok tárolását 
és reagáltatását veszélym entesen m eg lehessen valósítani. 
Ennek szellem ében 2002-ben a D uPont F luoroproducts 
( Wilmington, Del., USA) ipari üzem et létesített a Teflon 
néven ism ert poli(tetrafluoro-etilén) gyanták szuperkriti
kus szén-dioxid oldószer jelenlétében történő gyártására. 
Az új eljárással kiküszöbölhető az eddigi gyártási techno
lógiák  legtöbb energ iát felhasználó  lépése: a szárítás. 
Az eljárással más polim ereket is elő lehet állítani, m int pl. 
poli(vinil-klorid)ot, poli(vinilidén-fluorid)ot, poliakrilsa- 
vat. Az így előállított polim erekből huzal- és kábelszigete
léseket, hajlékony csöveket, ipari film eket stb. készítenek.

M ikroelektronikai alkatrészek gyártása

A félvezetőgyártás 400-500 lépésének kb. egyharm ada a 
különböző m aszkírozó anyagok oldószeres eltávolításával 
kapcsolatos. A  m aszkírozó anyagok leoldása után vissza
m aradt o ldószerm aradékok leöblítéséhez je len leg  u ltra
tisz ta  v izet használnak , az öb lítőv íz-m aradvány t izo- 
propil-alkohollal oldják le, m ajd a m unkadarabot szárítják. 
E lépések helyett előnyösen lehet szuperkritikus C 0 2-t 
használni, m ert nulla felületi feszültsége révén a chip leg
kisebb hézagaiba be tud hatolni, szemben a vízzel, am ely
nek jelentős felületi feszültsége van. Bizonyos m aszkírozó 
anyagokat szuperkritikus C 0 2-vel is le lehet oldani. Ez kü
lönösen a 2-3 éven belül piacra kerülő integrált áram körök 
gyártásánál lesz fontos, m ert a fejlesztő cégek olyan chipek 
előállítását igyekeznek m egvalósítani, am elyeken a vona
lak szélessége max. 130 nm  lesz.

H ulladékok feldolgozása

A  szuperkritikus állapotú szén-dioxid különböző hulladé
kok feldolgozására is alkalmas. így pl. a U.S. Department 
Energy (amerikai Energetikai M inisztérium) egyik vállalata 
1990 óta használja talajok szerves szennyezéseinek eltávolí
tására, újabban pedig vizsgálják radioaktív fémek hasonló 
módon történő kivonásának lehetőségét. Laboratórium ban 
talajmintákból a  plutónium 83%-át, az am erícium 95%-át 
lehetett kivonni. A  Japan Atomié Energy Research Institute 
(Tokió) laboratóriumi méretben vizsgálja uránt tartalmazó 
talajok szuperkritikus állapotú szén-dioxiddal való dekonta- 
minálását. így az urán 99,99-99,999% -át el lehetett távolíta
ni. A szén-dioxidos m ódszer előnye, hogy a talajt egyáltalán
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nem denaturálja és roncsolja, szemben pl. a salétromsavas 
extrakcióval.

Szuperkritikus állapotú vízzel kom m unális szennyvi
zek szervesanyag-tartalm át oxidálni lehet (a víz kritikus 
hőm érséklete 374,15°C, kritikus nyom ása 218,4 atm). Er
re szolgál pl. az Aqua Critox eljárás, am elyet a Chem atur 
E ngineering AB (K arlskoga, Svédország) dolgozott ki. 
Az eljárást m ár több helyen iparilag alkalmazzák.

Az ACHEM A 2003 a szuperkritikus állapot más alkal
m azási lehetőségeivel is foglalkozott. Közülük érdeklődés
re tarthatnak számot a jobb hatásfok elérését lehetővé tevő 
szuperkritikus körülm ények között működő erőművi kazá
nokkal (350 bar és 700°C) és a vegytisztításhoz használt 
tetraklór-etilént helyettesítő közel-kritikus állapotú szén
dioxiddal, m int új tisztítószerrel foglalkozó információk.

Tüzelőanyag cellák

A Föld fosszilis fűtőanyag-tartalékai nem korlátlanok, ezért 
az eddigieknél takarékosabb felhasználásuk iránti igény (és 
a nukleáris energiával szem beni lakossági ellenállás) az 
energiaszektort új, a környezetet nem károsító prim er ener
giaforrások és új, nagyobb hatásfokú energiaátalakítási 
technológiák kutatására ösztönzi. E követelm ényeket elégí
tik ki pl. a tüzelőanyag cellák, amelyekben hidrogént a le
vegő oxigénjével szabályozott körülmények között vízzé és 
elektromos egyenáram m á lehet alakítani. Tüzelőanyag cel
lás rendszerek stacioner változatait háztartásokban és ki
sebb erőművekben elektromos- és hőenergia előállítására, 
m obilváltozatait gépjárm űvek elektromos hajtására lehet 
használni.

A legtöbb előadás stacioner tüzelőanyag cellás rendsze
rek problém áival foglalkozott, különösen az ilyenek m eg
bízható működéséhez szükséges kiegészítő berendezések
kel, elsősorban hidrogénnek vagy hidrogéntartalmú gáznak 
szénhidrogénekből (földgázból1'2> 3, propán-bután gázból1 2 3 4, 
különböző kőolajpárlatokból5) reformálással, parciális oxi
dációval, vagy szénhidrogének szuperkritikus reform álásá
val6 való előállitásával és tisztításával, valamint tárolásá
va l7. Foglalkoztak  tüzelőanyag cellák  szám ítógépes 
modellezésével8, ism ertették tüzelőanyag cellás berendezé
seknek gáz, ill. elektromos hálózatokkal való összekapcso
lásának feltételeit és beszámoltak arról, hogy egy, rövide
sen kereskedelmi forgalomba kerülő 250 kW  teljesítményű 
stacioner tüzelőanyag cellás áram- és hőfejlesztő berende
zést egy ném etországi kórházban kísérleti je lleggel egy 
éven keresztül sikeresen működtettek9. Előadások hangzot
tak el stacioner tüzelőanyag cellás berendezések biztonsági

1 A. Heinzei et al. (Universität von Duisburg, D): Compact natural gas reformer 
and fuel cell characterisation -  residential heat and power supply

2 T Badenhop (Vaillant GmbH, Remscheid, D): Process Engineering of the Vail- 
lant Fuel Cell Heating Appliance

3 L. Nougier et al. (Inst. Fran?ais du Pétrole): Stationary power source associating 
a partial oxidation reactor with a solid oxide fuel cell

4 P. Hübner (Frauenhofer Institut, Freiburg, D): Hydrogen reforming for stationary 
PEM fuel cells

5 Chr. Mengel et al. (RWTH Aachen, D): Advances in diesel reforming for station
ary fuel cell technology

6 K. Pinkwart et al. (Frauenhofer Institut, D): Überkritisches Reformieren
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vonatkozásairól10 és az ilyen berendezések tervezésénél és 
létesítésénél figyelembe veendő EU direktívákról11.

Az ultratiszta eljárástechnika kémiai 
és műveleti megoldásai

Tulajdonképpen ez a tém a „kakukktojás” a már em lített 
korszerű technológia fejlesztési m egoldások között, mivel 
ez esetben nem  technológiai eszközökről, hanem  feltéte
lekről van szó: bizonyos eljárások m egvalósítása ultratisz
ta  körülm ényeket követel. Ezek elérésének m ódszeréről 
szól a fejezet.

Tipikusan kiszolgáló technológiákról van szó, m ert a 
módszereket nem  vagy nem  csak a vegyipar, hanem főleg 
az elektronika, a m ikroelektronika alkalmazza. Ez a szak
m akultúra a m últ század 80-as éveiben kezdett kialakulni 
néhány speciális gáz előállításával, am elynek értékvolume
ne m indössze félm illiárd dollár volt. 2003-ra hatalmas ará
nyú növekedés következett be és 2002-re 13 milliárd USD- 
re nő tt a forgalom , ami becslések szerint 2007-re 
megkétszereződik. A szakmai ág számos speciális term éket 
hoz forgalomba és term észetesen gyárt is, m int például az 
ultratiszta víz, kémiai molekulák, biofilm ek stb. Az említett 
időintervallumban jelentősen m egnőtt az igény és a m egen
gedhető szennyezéstartalom  ppm nagyságrendről ppb-re 
(parts per billión -  milliárdrészre) csökkent. Gyakorlatilag 
ez azt jelenti, hogy az ilyen technológiák megvalósítása az 
eljárás technológiai know-how-ok m ellett maximális tiszta
ságot, rugalm asságot és rendszerbe illeszthetőséget követel 
meg, ami már nem  csak kém iai m egoldásokat jelent.

A  gyakorlati m egvalósítás terén a rendelkezésre álló 
források kivétel nélkül készülékszerkesztési és alkalm azá
si m ódszereket em lítenek és nem  sok szót ejtenek a nyilván 
elkerülhetetlen kém iai m ódszerekről. Az em lített m egol
dások egyik kulcseszköze a helyben tisztító technológia 
(CIP = Cleaning in Place), amiről m ár az előző ACHEM A- 
ról készült beszám olóban volt szó. Az azóta eltelt időben a 
technológia továbbfejlődött, am elynek az a lényege, hogy 
a tisztítóelem ek a fejlettebb készülékekbe szervesen be 
vannak építve, és így használatukhoz sem m iképpen sincs 
szükség a készülék szétszerelésére. Egyes m űveleti ele
mekre, készülékekre külön tervezett és kivitelezett ultra
tiszta higiéniás konstrukciókat alkotnak és hoznak forga
lomba, m indig a céloknak m egfelelően, tehát a lényeg az 
egyedi kivitelezés. Ezen a területen újdonságnak számít, 
hogy a CIP készülékeket beépített m űszerek autom atiku
san ellenőrzik az előírt tisztaságra. Ezekhez a segédberen
dezésekhez olyan reteszelések tartoznak, am elyek valami-

7 A. Züttel et al. (Université de Fribourg, CH): Hydrogen the ideal fiiéi and its stor- 
age problem

8 P. Heidebrecht et al. (Universität Magdeburg, D): Experimental validation of a 
mathematical model of a MCFC (molten carbonate fuel cell)

9 M. Bischoff (MTU Friedrichshafen GmbH): The Hot Modulé Program of MTU -  
an approach of the commercialization of molten carbonate fuel cells

10 J. Linssen et al. (Forschungszentrum Jülich, D): Safety aspects of fuel cell heat
ing appliances

11 R. Jockers et al. (DeutscheMontan Technologie GmbH, Essen és Bochum, D): 
Certification of fuel cell plants in the scope of European Directives and Interna
tional Standards
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lyen m ódon figyelm eztetik a kezelő szem élyzetet az eset
leges hiányosságokra. További fejlesztés az agresszív tisz
títószerek használata, ami egyrészt befolyásolja a szerke
zeti anyag kiválasztását, m ásrészt lehetővé teszi, hogy ne 
kelljen szétszerelni a berendezést.

További nem  kém iai je llegű m egoldás a készülékek ru
galm as üzem ét és k iszolgálását lehetővé tevő speciális 
szerkezet és kivitelezés. Ilyen például a konvekciós szárí
tási rendszerek alkalm azása, am i közvetlen hőközléssel 
m űködik. A  vákuum szárítók  is elősegítik  az anyagok 
szennyeződésm entes szárítását. Szennyeződésm entességet 
segítenek elő a többcélú készülékek, amelyről a további 
beszám olókban lesz szó.

N agyon nagy szerepe van a folyadékszállításnak, illet
ve a folyadékszállítás rendszerének. N em  szabad hagyni 
olyan tereket, ahol szennyeződés rakódhat le, kerülni kell 
a felkavaró turbulenciát. Természetesen a tisztasági köve
te lm ények  elérésének  egyik  ku lcskérdése a szerkezeti 
anyag helyes m egválasztása. A  használt sz ivattyúkkal 
szem ben legfontosabb követelm ény hozzáférhetőségük és 
tisztíthatóságuk . E terü leten  ú jdonság  volt a m ágneses 
kapcso lású  m űanyag forgószivattyú  (G oulds Pum p, 
Seneca Falls, H  NY, USA).

ÖSSZEFOGLALÁS

Steingaszner Pál: Korszerű technológiai módszerek, tudomá
nyos érdekességek, csúcstechnológiák (katalízis, nanotech- 
nológiák, szuperkritikus anyagok felhasználása, tüzelőanyag 
cellák, szupertiszta technológiák)
A közlemény a kiállításon bemutatott vagy a kongresszuson hal
lottak alapján korszerű és korszerűsítést előidéző megoldásokat 
mutat be, mint például a katalízis fejlődése, tüzelőanyag cellák, 
nanotechnológia, szuperkritikus anyagok felhasználása, ultratisz
ta technológiák megvalósítása területéről.

[Magy. Kém. Lapja, 58, 437 (2003)]

SUM M ARY

P Steingaszner: Novel Technologies and Scientific Develop
ments in the Fields of Catalysis, Nano-materials, Applications 
of Supercritical Fluids, Fuel Cells and Super-clean 
Techniques
The article reviews modem technologies, scientific develop
ments and new applications in the fields of catalysis, nano-mate- 
rials, supercritical fluids, fuel cells, super-clean technologies, 
presented at ACHEMA 2003, the 27th International Exhibition- 
Congress on Chemical Engineering, Environmental Protection 
and Biotechnology, held in Frankfurt a.M., Germany.

Új szolgáltatások a feldolgozóipar számára

RÁCZ LÁSZLÓ*

Bevezetés

Az inform ációtechnológia fejlődésének gyorsasága, a vál
lalatokon belüli inform ációs hálózatok elterjedése vala
m int az épp időben ( ,ju s t in tim e”) történő feldolgozás és 
szállítás iránti igények forradalm asították'a kom m unikáci
ót a feldolgozóiparban az utóbbi években. E trend elemei, 
az intem etalapú szolgáltatások, a kereskedőportálokon ke
resztüli beszerzések (e-procurement; e = elektronikus), és 
az ellátási láncm enedzsm ent az üzleti folyam atok kezelése 
és a transzparens vezetés fontos alapjaivá váltak. Az im p
lem entációs és a folyam atos tám ogatási költségek nagysá
ga m iatt a globális piaci szereplők szám ára ezek az elemek 
könnyebben elérhetőek m int a kisebb társaságoknál. A kö
vetkezőkben  a legutóbbi fejlem ényeket tekin tjük  át az 
A CHEM A 2003 kiállítás és kongresszus anyagai alapján 

[1].
A közlem ény végén röviden más jellegű szolgáltatásra 

is kitérünk.

* MÓL Rt., Budapest

Az e-kereskedelem trendje a feldolgozóiparban

A  je lek  szerin t a 90-es évek m ásodik  felének in ternet
beruházásai m ost érnek be, a J. P. M organ Chase szerint az 
U SA-ban a m ásodik világháború óta az elm últ öt évben 
nőtt a legnagyobb ütem ben (évi 3% -kal) a term elékenység 
[2]. Bár a kilencvenes évek végének eufóriáját a kijózano
dás váltotta fel, m ost a piaci szereplők ism ét óriási növeke
dési tervszám okat ismertetnek. A z utóbbi három  évben sok 
különböző e-kereskedelem  (e-comm erce) projektet kezd
tek el valam ennyi iparágban. A z iparágtól függetlenül va
lamennyi e-kereskedelem  projekt központi tém ája mindig 
a kereskedelm i folyam at optim alizálása. A feldolgozóipar
ban a folyam atoptim alizálás célja a költségcsökkentés és a 
társaság teljesítm ényének javítása, ezért je lentősége na
gyobb, m int más iparágakban.

A feldolgozóiparban a hatékony ellátási lánc lényeges 
versenytényező, em iatt a teljes értékláncot optim alizálni 
kell. A  folyam atlépcsők bonyolultsága és a bevont szem é
lyek nagy szám a m iatt nagy az igény az e-kereskedelem , 
m int folyam atoptim alizálási eszköz iránt a term ék- és szol
gáltatásbeszerzésben, valam int a vállalatközi együttm űkö
désben. E területeken a standardizált folyam atoknak és a 
standardizált szoftvereknek közvetlen hatásuk van a válla
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laton belüli és a vállalatközi kommunikációra, am elynek 
eredménye a folyam atok felgyorsulása és a költségcsökke
nés.

A z e-beszerzési megoldások

A hosszú beszerzési láncban sok szem ély vesz részt és esz
közök sokaságát is használják, ami nagy beszerzési költsé
geket eredm ényez. M inthogy az iparvállalatoknál a be
szerzési kö ltségek  elérhetik  a k iadások  60% -át, a 
költségcsökkentés azonnali hatással van a m arzsok javulá
sára. Hasonló m arzsjavulást csak igen jelentős forgalom- 
növeléssel érhetnének el. A z utóbbi években néhány társa
ság m ár átalak íto tta  belső  beszerzési folyam atait. 
Az elektronikus adatfeldolgozás és az információs hálóza
tok bevezetése nagyobb átláthatósághoz vezetett. A belső 
optim alizálás elvégzése után több társaság a következő lo
gikus lépésnek a beszerzési folyam at kiszervezését (out- 
sourcing-jét) tekinti. 2000-ben hozzávetőlegesen 6 000 
olyan hely (m arketplace) létezett Európában, am ely a tár
saságoknak platform ot és eszközt ajánlott a nyersanyagok 
és más javak  beszerzéséhez. Koncepcióik nagyban, a be
szerző szervezet orientációjától függően különböztek.

Több társaság, m int például a Bayer A G  (Bayer Tech
nology Services, Leverkusen, Németország)** különböző 
e-kereskedelem  projek tekbe lépett be, hogy m egfelelő 
m egoldást nyújtson  a társaság m indegyik  szektora és 
m indegyik beszerzési területe számára.

A  régi nagy társaságok tám ogatása ellenére sok e-ke- 
reskedelm i m egoldást ajánlónak nem  sikerült a technikai 
m egoldásokat eléggé gyorsan m űködőképessé tenni. R á
adásul nem  akadtak vevőkre az alapítók körén kívül, és 
nyereségük nem  volt elég a befektetők m egnyeréséhez. 
N api hírré vált a szoftverszállítók és platform üzem eltetők 
csődje, összeolvadása vagy hitelképtelensége. Ennek kö
vetkeztében a 6 000 európai platformból csupán 10 maradt 
életben 2003 elejére. Ez a folyam at az irodalom ba, és a 
közbeszédbe is, m int „az e-lufi kezdeti eufóriában való fel
fúvódása azután kipukkadása” kifejezéssel került be.

N yersanyagok e-beszerzése

A nyersanyagok kereskedelm e (trading-je) stratégiai üzlet. 
H osszú távú szállító i szerződések garan tálják  a n yers
anyagok elérhetőségét és ezzel a társaságok term előképes
ségét. A z Elem ica, Chem Connect, O m nexus  és Trade- 
R anger  p la tform ok, am elyek a nyersanyagokra és a 
közvetlen javakra összpontosítanak, a részt vevő társasá
goknak tranzakciós platform ot biztosítanak. Ez technikai
lag összekapcsolja a vevőt és a szállítót, s nagy hangsúlyt 
fektet az egész m egrendelési folyam at biztonsági részeire. 
A  platform  egy olyan pont (hub), am ely lehetővé teszi, 
hogy az érintkező társaságok adatokat cseréljenek és opti

** A Bayer az utóbbi években „erősen belemászott” a szervizszektorba: három szer
vizvállalatot is szervezett. Az említetten felül (amelynek fő tevékenysége tech
nológiai megoldások kutatása, fejlesztése, és amely rövidesen az ismert nagy né
met engineering cégek -  Uhde, Lurgi -  versenytársa szeretne lenni) a Bayer 
Industry Services versenyképes cégek létrehozásánál „bábáskodik”, a Bayer 
Business Services működéséről pedig később írunk.
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m alizálják beszerzési és szállítási folyam ataikat. A z egy
szeri technikai összekapcsolás sokszoros üzleti kapcsolat 
alapját képezi.

A z Elemica  és az Omnexus létrehozását vegyianyag
gyártók kezdem ényezték, akik a platform ok segítségével 
nyersanyagokat és közvetlen javakat kívántak vásárolni. 
A két platform  m egcélozza az alapító körön kívüli vevőket 
is, és nem zetközi m éretű üzletek létrehozásán is fáradozik.

Tranzakciók és tartalm uk

A  nyersanyagok beszerzésétől eltérően a közvetett javak 
beszerzése nem  része a stratégiai beszerzésnek. A  közvetett 
javak beszerzésének jellem zője a nagyfokú termékstandar- 
dizáltság, a nagyszámú folyamatlépcső és a nyersanyago
kéhoz képest kis tranzakciós volumen. A  közvetett javakra 
összpontosító platformok, m int a cc-chemplorer műszaki 
összekapcsolást ajánlanak a szállítók és a vevők között, és 
standardizált digitális katalógusokat biztosítanak.

A  katalógusok előállításához néhány szállító term ékin
form ációját egységes adatbázisokban kell csoportosítani. 
A katalógusokban a vevők m egtalálják a különböző szállí
tók term ékajánlatait egym ás után, ezekből „telerakhatják 
bevásárlókocsija ika t” és elhelyezhetik  a rendeléseket. 
A z autom atizált rendelési rendszer egyszerűsíti a megbí
zást, és elindítja a folyam atokat. Több hónappal ezelőtt a 
cc-chemplorer elvégezte a soron következő műszaki fej
lesztést, és m ost m ár ügyfeleinek olyan csoportosítót (con- 
figurator-t) ajánl, am ely lehetővé teszi a katalógus szerinti 
javak  igény szerinti igazítását és megrendelését.

A  m egrendelések elektronikus feldolgozásánál a  tranz
akciós platform hoz történő egyszeri kapcsolódás nyilván
valóan költséghatékonyabb, m int a vevő és a szállító közti 
közvetlen kapcsolat. Ezenfelül a társaságok előnyt húzhat
nak a szolgáltatások standardizálásából, am it a platformok 
nyújtanak az adatform átum ok, folyam atok és kom m uniká
ció tekintetében. A  jövőben  erős növekedés várható  a 
tranzakciós platform ok tranzakciós volum eneiben, mivel 
az egyedi m egoldások egyre kevésbé lesznek vonzóak.

A  fennm aradó piaci helyek (m arketplace) ugyancsak 
fontos szerepet fognak a jövőben játszani, m ert infrastruk
túrát ajánlanak a résztvevőknek az üzleti kapcsolatokhoz, 
és a piaci hely körül a kapcsolódó vállalatok közössége 
alakul ki, am ely m agára veszi az inform álás és a kereske
dési pontok (hub) szerepét. A vállalatok találkozása, az e- 
kereskedelem  m egvalósítási tapasztalatainak megosztása, 
a szükséges változás m enedzsm ent folyam atok kézben tar
tása nem  csupán a formális, hanem  az inform ális kom m u
nikációt is erősíti és a közös érdekek és tém ák kihangsú
lyozásához vezet.

M ivel sok vertikális piaci helyprojekt szűnt m eg az 
utóbbi két évben működő technológia és elégtelen volu
m en hiányában, az érintett ágazatok vállalatai m ost saját 
iparukon kívül keresnek használható  m egoldásokat. 
A csak egy iparágra és korlátozott term ékválasztékra össz
pontosító túlélő piaci helyeknek előnyük van a horizontá
lisan kezdett platform okkal szemben. A  koncentrálás lehe
tővé teszi a források hatékonyabb felhasználását.
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A fennm aradt p la tform ok m ost k ihasználják  ezt az 
előnyt, és ajánlkozásukat kiterjesztik  az iparágon kívüli 
vevőkre, míg továbbra is egy speciális term ékfajtára össz
pontosítanak. A  technológia m a m ár használhatóbb és 
m egbízhatóbb, ezért nem  kritikus tényezője egy platform  
sikerének. Időközben a digitális tartalom  fontossága növe
kedett. A m ennyiben a társaság és a piaci hely közötti kap
csolat létrejött, tetszőleges m egrendelés feldolgozható a 
platform on keresztül. A  jövőben a digitális tartalm ú tranz
akciós platform ok szállítói előnyben lesznek az ezt nélkü
löző tranzakciós platform okkal szemben, mivel előbbiek 
katalógusaikkal és professzionális katalógusvezetésükkel 
hozzáadott értéket nyújtanak a vevőknek.

A tanulm ányok szerint a feldolgozóipari társaságok a 
jö vőben  nagyban növelik  elek tronikus beszerzéseiket. 
2002-ben a feldolgozóipari beszerzési volum en 1-2%-a él
vezett elektronikus tám ogatást. E szám a következő öt év
ben 30-40% -ra növekedhet. A  konszolidációs periódust 
túlélő piaci helyek szám ára e növekedés hatalm as piaci ré
szesedés gyarapodást fog eredményezni.

A  vállalatközi kapcsolatok optim alizálásához hozzájá
ruló platform oknak lesz a legnagyobb potenciáljuk a növe
kedésre és a sikerre közép- és hosszú távon. A sikeres szál
lítók  átfogó m egoldásokat aján lanak  egy forrásból. 
A  m egoldások az egész értékláncot fogják támogatni, és 
alapvető sikertényezői lesznek a vállalaton kívül folytató
dó optim alizálási folyam atnak. Az iparspecifíkus term é
kekkel rendelkező, vagy anélküli átfogó platform szállítók 
m ellett a kis szállítók is m egtalálják a helyüket, am ennyi
ben know-how-jukkal és szolgáltatásaikkal a speciális és a 
réspiacok felé fordulnak, és alapvető szakértelm ükre kon
centrálnak.

Beszerzési szolgáltatások

A feldolgozóiparban a társasági szerkezetek egyre inkább 
változnak, a társaságok új szervezeteket hoznak létre. E fo
lyam atban eltűnik a központosított és a nem  központosított 
beszerzés közti korábbi ellentm ondás is. A  központosított 
szervezetek rugalm asabb hálózatokká alakulnak. A  nagy 
társaságoknál független egységek végzik az egész társaság 
beszerzését, globális alapon. A  Bayernél például a beszer
zést stratégiai egységgé alakították. U gyancsak trendként 
értelm ezhető a külső folyam atok optim alizálása, m iután a 
belső folyam atokat sikeresen feljavították. A Bayer Busi
ness Services e két fejlem ényt ösztönzőnek tekintette ah
hoz, hogy belépjen a szolgáltatási üzletbe és a csoporton 
kívül is ajánlja szolgáltatásait, am elyeket eredetileg csak a 
társaságon belül nyújtott. Érdekes műszaki szervizt aján
lott a Degussa cég {Düsseldorf, Ném etország) az optimális 
katalizátor kiválasztására és annak alkalm azására. A dott 
reakciók ipari m egvalósításához m ár a laboratóriumi fázis
ban katalizátort ajánl, és a m egrendelő igényei szerint k í
sérleti üzem ében üzem esíthető technológiát dolgoz ki.

A  m ásik példa a 2001 januárjában a H öchst frankfurti 
ipari parkjában alapított 125 fős chemfidence inffaserv, a 
H öchst A G  beszerzési osztályából kivált szolgáltatás szál
lító. N em  csupán az Infraserv H öchst Group nevében tevé

kenykedik, hanem  külső, főként középm éretű feldolgozó 
vállalatokat is m egcéloz, ajánlva az adott iparágnak szük
séges term ékeket és szolgáltatásokat. Tevékenysége kiter
jed  a vállalatok teljes beszerzési igényének teljesítésére, 
beleértve  a karbantartást, jav ítá s t és üzem elte tést is. 
A chem fidence-nek beszerzési folyam atok optim alizálása 
terén beszerzett saját tapasztalata képezi a konzultációs 
szolgáltatásai alapját. Az élenjáróknak tehát világos elő
nyük van az elmaradókkal szemben.

A z e-beszerzés elterjedése a nagyobb társaságoknál 
együtt já r  a beszerzés átalakításával egy inkább stratégiai 
egységgé. Ahol kevesebb hagyom ányos adm inisztratív fel
adatot kell teljesíteni, a beszerzési szem élyzet olyan straté
giai feladatokra összpontosíthat, m int a hosszú távú szer
ződések lé trehozása , anyagspecifikációk  és szállítói 
standardok, am elyek m indegyike hatékonyabb költségke
zelést je len t a társaság számára.

A  ChemSinergy A G  (M eerbusch, Ném etország) 2000 
novem berében kizárólagosan a vegyipar szám ára nyitott 
független, többfunkciós kereskedési helyet, am ely három- 
dim enziós m átrixot alkalm az a term ékcsoportokra, piaci 
szegm ensekre és a kereskedési (pl. e-beszerzés zártkörű 
aukcióval, e-disztribúció) szcenáriókra. U tóbbiak egyfor
m án használhatóak a kis- és középvállalatoknál és a nagy 
társaságoknál is, töm eg- és speciális term ékek esetén is. 
Egy on-line (Bulletin Board) egység segíti a laboratóriumi 
és használt üzem i berendezések vagy tartalék üzem i kapa
citások eladását, vagy vételét. A  m arketing és logisztikai 
láncok egyszerűsítésére a társaság az autom atikus tranzak
ciót elősegítő C learingboard™  szolgáltatást is ajánl. Ü gy
felei szám ára konzultációs lehetőséget nyújt az ázsiai üzle
ti partnerség i lehetőségekrő l, és on-line piaci 
beszám olókat is készít. M indem ellett klasszikus kereske
dést is folytat [3].

E-kereskedelem  m egoldások a társaságközi 
együttm  üködésben

Az e-kereskedelem m egoldásoknak nagy szerepük lehet a 
folyam atoptimalizálásban és a költségcsökkentésben olyan 
társaságok körében, am elyek egyedi projekteken együttm ű
ködnek, vagy folyam atosan harm onizálniuk kell termelési 
és értékesítési folyamataikat, és össze kell hangolniuk adat
áram aikat. A m ikor két vagy több vállalat hagyom ányos 
m ódon kom m unikál egym ással, az érintkezési felületek 
nagy szám a és a folyam atok kom plexitása m egnöveli a hi
balehetőségek számát és lelassítja a folyamatot. M a m ár az 
eladó irányította készletezés (Vendor M anaged Inventory -  
V M I) valós idejű megoldás. A  vásárlótársaságok és a szál
lítók koordinálják terveiket és számlázási adataikat az ösz- 
szekapcsolt ERP (Enterprise Resourch Planning -  vállalko- 
zásforrás-tervezés) rendszereken keresztül, így csökkentve 
készleteiket és költségeiket. A V M I-ben a szállító m arad a 
készlet tulajdonosa a vevő készletének kezelése során. Ez a 
m egoldás lehetőséget ad szám ára a szállításoknak a fel
használó igényéhez történő optim ális illesztésére, csakúgy 
m int a forgási sebesség optimalizálására.

A  vásárlótársaságok garantálják a szállító szám ára a
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hozzáférést a rendelkezésre álló készletekkel és az eladási 
előrejelzésekkel kapcsolatos információkhoz, így a szállí
tó m egtervezheti a pontos szállítási volum eneket és az 
igény szerinti szállítási időpontokat. Ez lehetővé teszi a 
szállítói készletek 75% -ot is elérő csökkentését. A  standar
dizált adatok ERP rendszereken történő, kapcsoló közeg 
nélküli feldolgozása nagyobb biztonsághoz és kisebb hiba
arányokhoz is vezet. A  V M I különösen fontos a petrolké
m iai iparban és a fogyasztási jav ak  iparában. M ind az 
egyedi, m ind a piaci helym egoldások m egvalósítása való
színű a jövőben, és a platform ok m eglevő infrastruktúráik 
révén ugyancsak ajánlhatnak bővített szolgáltatásokat a 
partnerek számára.

E trend  egy m ásik  vonulata  a kereskedelem  és az 
anyagáram ok koord inálása az ellá tási láncirányítás  
(Supply Chain M anagem ent -  SCM) szoftver segítségével, 
am ely integrálja a szállítókat és a vevőket az inform ációs 
láncban. A  szállítási ütem tervtől való eltérés esetén példá
ul az ellátási lánc esem ény irányítás (Supply Chain Event 
M anagem ent -  SCEM ) szoftver diagnosztizálja a tervtől 
való eltérést a korábban m eghatározott param éterek fel- 
használásával. Ezt az inform ációt továbbadják a társasá
gon belüli felelősöknek, és a kontroll és beavatkozási op
ciók seg ítségével a term elési fo lyam atot m egfelelően 
korrigálják.

Valós idejű irányítást érnek el a gyártás végrehajtási 
rendszerrel (M anufacturing Execution Systems -  M ES) is. 
Ez egyfajta kapcsolódásként szolgál a gyártási oldal ter- 
m eléskontrollja és az adm inisztratív oldal tervezéskont- 
rollja között. A MES m egoldások lehetővé teszik a késle
kedés nélküli kom m unikációt és nagyobb átláthatóságot 
terem tenek. M iután a társaságok lényegesen javíthatták  
üzleti folyam ataikat az ERP segítségével az utóbbi néhány 
évben, ma a gyártást és az értékesítést kell jobban össze
kapcsolni, és a megfelelő rendszereket a M ES segítségével 
kell integrálni. Ez a lépés tovább fogja javítani a teljes üze
mi folyam at hatékonyságát.

Az együttm űködő m érnöki munka  (Collaborative Engi- 
neering) egy m ásfajta valós idejű vezetés. K ülönösen 
érintheti az üzem i m érnöki munkát, m inthogy egy üzem 
fejlesztésében alapvetően szükséges, hogy a különböző te
lepítési helyű társaságok szorosan együttm űködjenek. Itt 
az e-kereskedelem m egoldások nem  a vállalatközi kapcso
latok standardizálását célozzák meg, hanem  olyan standar
dizált szoftvert, am ely optim alizálja a kom m unikációt és a 
folyam atokat. Egy jó  példa erre a folyam atos m unkam eg
osztás esete a vevő és a kiskeresetű országbeli szállító kö
zött; a vevő vázolja az üzem i koncepciót és a szállító keze
li az üzem fejlesztéshez szükséges nagy m ennyiségű adat 
időigényes összeállítását. Ez esetben szükség van az ada
tok folyam atos szinkronizálására a felek között.

E terület speciális m egoldásaira m ég nincs sikeres ipa
ri alkalm azás. Ez érvényes az Egyesült Á llam okra is, ahol 
olyan társaságok, m int az együttm űködő mérnöki m unká
ra az industria Solutions-t létrehozó D upont és az IB M  a si
kertelenség m iatt m egszüntették közös cégüket. Időközben 
a CAD-rendszerek (Com puter A ided Design -  számítógép 
által seg íte tt tervezés) szállítói, m in t az Intergraph
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(Ism aning, N ém etország) jo b b  p iaci helyzetet értek el. 
A z üzem tervezőknek, építőknek és üzem eltetőknek né
hány éve ajánlanak projekt mérnöki m unkát és inform á
cióm enedzsm entet tartalm azó szolgáltatásokat. A z adat
csere kom plex itása és az üzem i m érnöki m unkák 
bonyolultsága m iatt a mai napig nem  látszik túl sok konk
rét, hozzáférhető, piaci helyeken keresztüli megoldás. (Az, 
hogy létezik megoldás, jó  példa lehet a M ÓL is, mely ta
valy szerzett be a Grafisofttól, m int a világ egyik vezető 
CAD rendszer szállítójától „inform ációm enedzsm entet” 
tartalm azó szoftvert az ingatlangazdálkodásra.)

N agyon jelentős az igény olyan m egoldások iránt, am e
lyek a vállalatközi együttm űködést tám ogatják. Bár az 
együttm űködő mérnöki m unkára született előzetes m egol
dások nem  voltak sikeresek, a tanulm ányok azt feltétele
zik, hogy a következő néhány évben a fejlődés olyan fokot 
ér el, am elyben a kívánt optim alizációs hatású szoftver 
hozzáférhetővé válik egy tranzakciós platform on keresztül 
egyedi vagy standardizált m egoldásként.

Következtetések

Az e-kereskedelem projektek fejlesztése és m egvalósítása 
költségigényes, és m inden egyes fejlesztést jó l át kell gon
dolni és az üzleti tervben indokolni. M ég két évvel ezelőtt 
is több m egoldás nélkülözte a gazdasági m egalapozást. 
Ez az egyik oka annak, m iért olyan sok e-kereskedelm i 
m egoldás tűnt el. Sok, a korai e-kereskedelm i eufória ide
jén  kifejlesztett m egoldás és több azután tervezett techno
lógia az elképzelés állapotból felhasználásra kész állapot
ba került. A z utóbbi két év konszolidációja a szállítói és az 
e-kereskedelm i oldalon is átláthatóbbá tette a piacot. M a 
m ár könnyebb a társaságok szám ára áttekintést szerezni és 
a szám ukra legkedvezőbb m egoldást megtalálni.

A z e-kereskedelm i m egoldások  szállító i szám ára a 
m eghatározó sikertényezők a teljesítmény, minőség, m eg
bízhatóság és vevőszolgálat. Szükség van az üzleti folya
m atok és az inform ációtechnológiai rendszerek koordiná
lására és a felhasználóbarát alkalm azásokra is. V égül a 
technikailag tökéletes m egoldás sem lehet sikeres, ha fi
gyelm en kívül hagyja az alkalm azó egyént és nem  kap
csolja várakozásait és kívánságait egységes koncepcióba.

Egyéb szolgáltatások

Az amerikai Neolytica Inc. (Stanney Oaks, Anglia) (alapí
tói a Dow, IT S  Caleb Brett, Thermo LabSystems és az Air  
Products and Chemicals) költséghatékony analitikai szol
gáltatásokat és megoldásokat kínál. M inősített és akkredi
tált laboratóriumok és szolgáltatók kiterjedt hálózatát fogja 
össze és analitikai teszteléseket, konzultációs lehetőséget, 
szállítást, inform ációmenedzsmentet és ism eretcserét ajánl 
a petrolkémiában, a vegyitermék-gyártásban, a m űanyag
iparban és az ipari gázok gyártásában működő társaságok 
számára szerte a világon. A z eredményeket és az integrált 
számlát gyorsan, a  weben továbbítják. A  külső laboratóriu
mi szolgáltatások igénybevételével a társaságok csökkent- 
hetik a kevéssé kihasznált laboratóriumi berendezések be
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szerzésére szánt kiadásokat, a rezsiköltséget és a (megm a
radó) belső laboratóriumi személyzetet a nagyobb hozzá
adott értéket nyújtó fejlesztésekre és problém am egoldások
ra alkalmazhatják. A cég vállalja a vállalati laboratórium 
(m inőség-ellenőrzés) kiszervezésének megtervezését és le
vezénylését is. További szolgáltatásai közé tartozik az ipar
vezető N autilus laboratórium i inform ációs m enedzs
m entrendszere  (Laboratory Inform ation M anagem ent 
Systems -  LIM S) ASP-n (Application Service Provision) 
keresztül. A Nautilus képes a spektroszkópiai adatok és ké
miai szerkezetek kezelésére és szolgáltatása többek között 
alkalm azható a biotechnológiában, az agrártudom ányban 
és a gyógyszeripari K +F-ben. A z ASP egy új, kö lt
séghatékony eszköz a világszínvonalú szoftveralkalmazá
sok elérésére, elkerülhetővé teszi licenc vagy hardver be
szerzését. A  LIM S + A SP havi bérleti díjért érhető el. 
A  Neolytica egyéb szolgáltatásai közé tartoznak például a 
beszerzések intézése, a m intavételi logisztika kialakítása, 
hozzáférés biztosítása a (pl. spektrum, kromatogram) adat
bázisokhoz és a legjobb gyakorlathoz [4].

A főként ném et nyelvterületen működő és ném et refe
renciákkal rendelkező VTU  E ngineering  (Industriepark 
Höchst, Frankfurt a/M, Ném etország) tervezési, pro jekt
m enedzselési és üzem optim alizálási szolgáltatásait, m ű
szaki és szervezési ism ereteit ajánlja egyebek között a fi
nom kém iában és a gyógyszeriparban  tevékenykedők 
számára. Referenciáik közé tartoznak extrakciós, desztillá
ciós, fermentációs, víztisztítási és biodízel-gyártási tech
nológiák [5].

A D uisburgi-Esseni E gyetem hez tartozó, A. Schön- 
bucher professzor vezette Institut fü r  Technische Chemie 
kutatásait, szolgáltatásait és berendezéseit ajánlotta a ké

S fevn le .. .S jen U e.. .S jem te

miai reakció engineering, a reaktív áramok, a term ikus fo
lyam at engineering, valam int a környezetvédelem  és fo
lyam atbiztonság terén. V állalkoznak egyebek között kém i
ai reaktorok CFD  (C om putational F lu id  D ynam ics) 
szim ulációjára, kom plex reakcióhálózatok m odellezésére, 
tűzfészkek CFD szim ulációjára, valam int gázok és folya
dékok fizikai tulajdonságainak becslésére.

A Degussa (Franlrfurt a/M, N ém etország) katalizátorok 
kiválasztásával kapcsolatos szolgáltatásait Steingaszner  
P ál közlem énye ism erteti (437. oldal).

IRODALOM

[1] Achema 2003 Trendreport No. 18: E-services for the process indus
tries. http://www.achema.de

[2] Napi gazdaság, 2003. október 1.
[3] ChemSynergy Company profile 2003
[4] http://www.neolvtica.com
[5] VTU Engineering Company Profile 2003

ÖSSZEFOGLALÁS

Rácz László: Szolgáltatások a feldolgozóipar számára
A közlemény ismerteti az e-kereskedelem trendjét, főbb fejlemé
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L. Racz: Services for the Process Industries
The article reviews e-commerce trend in the processing industries 
and other services offered to chemical companies.

Megjelent a vegyitermékekre vonat
kozó EU rendelet tervezete

Az EU ez év májusában bocsátotta vitára 
REACH (Registration, Evaluation, Author
ization of CHemicals) néven elhíresült el
képzeléseit a vegyitermék stratégiáról. 
A júliusban lezárult nyolchetes, közel 
6 500 hozzászólást eredményező internetes 
konzultáció után az Európai Bizottság ok
tóber 29-én jelentette meg rendeletterveze
tét, amely több mint negyven létező EU 
irányelvet és rendeletet váltana fel. 
A REACH megszünteti az új és a már léte
ző vegyitermék megkülönböztetését.

A tervezet szerint azon vállalatok, ame
lyek évente egy tormánál nagyobb mennyi
ségben gyártanak, vagy importálnak vegyi
terméket (kivéve például bizonyos 
intermediereket, és a polimereket), regiszt
ráltatni (registration) kötelesek magukat 
egy központi adatbázisban. A regisztráció 
során információt kell adni a termék tulaj
donságairól, felhasználásáról és biztonsá
gos kezelésének módjáról. A biztonsági in

formációt az ellátási lánc mentén kell továb
bítani, hogy az aktuális termékfelhasználó 
rendelkezésére álljon. Az adatbázist egy új 
Európai Vegyitermék Ügynökség fogja ke
zelni, amely egyben felelős lesz a nem bi
zalmas információk nyilvánosságra hozata
láért is. A feltételezések szerint a regisztrált 
vegyitermékek 80%-ával további, a rende
lettervezet által előírt teendő nincs.

A rendelettervezet az értékelésnek 
(evaluation) két típusát különbözteti meg, a 
dossziés és a vegyületes értékelést. A dosz- 
sziés értékelést az összes állattesztes javas
lat esetén el kell végezni; az értékelés fő 
célja az állattesztek minimalizálása. 
A módszertől a tesztek eredményeinek 
megosztását és más, alternatív információ- 
források használatának bővülését várják. 
A dossziés értékelés annak ellenőrzésére is 
szolgál, hogy a regisztrációt a kívánalmak
nak megfelelően végezték-e. Az illetékes 
hatóságok bármely vegyületet értékelhet
nek, amennyiben megalapozott okuk van 
annak feltételezésére, hogy az kockázatot 
jelent az emberi egészségre, vagy a környe
zetre. Az értékelés minőségi és megfelelő

ségi ellenőrzést jelenthet, amit a tagálla
mok megfelelő hatóságai végezhetnek.

Az engedélyezés (authorization) a kü
lönleges figyelmet igénylő CMR (Carci
nogen, Mutagen toxic to Reproduction), 
PBT (Persistant, Bioaccumulative or Toxic) 
és vPvB (very Persistant, very Bio-accumu- 
lative) vegyületekre terjed ki, amelyeknek 
komoly és megfordíthatatlan hatásuk van az 
emberi szervezetre és a környezetre. Megfe
lelő ellenőrizhetőség hiányában az Európai 
Bizottság vizsgálhatja a kockázati szintet, a 
használat fontosságát és a helyettesíthetősé
get. E tényezők ismeretében döntenek az 
engedélyezésről, illetve jogosultak korláto
zások bevezetésére is.

Az EU Bizottság becslése szerint a ren
delet alkalmazása 2,3 MrdEUR többletkölt
séget jelent az európai vegyipar számára a 
következő 11 évben, míg a felhasználóknál 
2,8-3,6 MrdEUR többlet kiadás jelentke
zik. Ezzel szemben harmincéves időszak
ban 50 MrdEUR haszon jelentkezését vár
ják, amely az egészségügyi kiadások 
csökkenésében jelenik meg.

RL
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Személyi hírek

Szabadváry Ferenc professzor, a fiatalok mestere

Tisztelt Elnök Úr, kedves Ünnepelt Pro
fesszor Úr, kedves Vendégek!

A tanítványok nevében szólnék Szabad
váry professzor úr oktató-nevelő, iskolate
remtő munkájáról. Vegyészek, mérnökök 
és tanárok ezreit ismertette meg és tanítja 
ma is a kémia történetére, személyesen és 
könyvei által. A Budapesten rendezett 
Nemzetközi Kémiatanári Konferencián 
voltam magam is tanúja egy olyan jelenet
nek, amikor egy moszkvai kémiatanár állt 
fel és hozzászólásában megköszönte a ren
dezőknek, hogy módja volt életében sze
mélyesen megismerkedni azzal a szerzővel, 
akinek könyvéből az analitikai kémia törté
netét tanulta. A hozzászóló úgy értékelte, 
ezért egyedül érdemes volt Budapestre el
jönnie.

Szöultól Washingtonig professzor urat 
vegyész körökben mindenütt nagy tisztelet
ben tartják és hiányolják vagy üdvözlik 
„Ferenc”-et Budapestről, mivel a Szabad
váry nevet nem tudják kimondani.

A kémia történetét Magyarországon fel
táró és könnyed olvasmányos stílusban 
megismertető munkáit az előttem szólók 
részletesen ismertették. Szabadváry pro
fesszor úr azonban nemcsak könyvekben 
állít volt kémikus nemzedékeknek emléket, 
hanem a tudomány és technika hajdani esz
közeinek, műszereinek és gépeinek megőr
zésére és bemutatására is felnevelt egy új 
műszaki muzeológus generációt.

Amikor Szabadváry professzor úr az 
Országos Műszaki Múzeum főigazgatója 
lett, muzeológusként és restaurátorként al
kalmazott műszaki szakembereket, azonkí
vül lelkesedésből és hobbiból dolgozó idős 
mérnököket és egy-egy szakterületen nagy 
tudású, mániákus gyűjtőket talált ott. Kez
dettől eltökélt szándéka volt, hogy az egye
temről frissen kikerülő fiatalokkal a gyűjtés 
mellé a tudományos feltárás központjává is 
tegye a Múzeumot. Keresett fiatal könyvtá-

* Országos Műszaki Múzeum, Budapest 
A Szabadváry akadémikus 80. születésnapja alkal
mából az MTA-n rendezett ünnepségen elhangzott 
köszöntőbeszéd

VÁM OS ÉVA*

rost, kémia-fizika szakos tanárt, történe
lem-angol szakos tanárt, történelem-levél
tár szakos munkatársat, gépészmérnököt, 
elektromérnököt, régészt. így kerültem oda 
magam is 30 évvel ezelőtt, első és mindmá
ig egyetlen munkahelyemre. Professzor úr 
elvárása mindannyiunkkal szemben mind a 
mai napig az, hogy tudományos munkánk
ban lelkesek, kezdeményezők, ötletgazdag
ok legyünk. A kiállítások forgatókönyveit 
múzeumi teljesítménynek tekintette, és tar
talmukért intézményi felelősséget vállal. 
Ez azt jelenti, hogy ezeket mindenkor sok
szorosan lektorálja és elemzi. Arra nevelt 
minket, hogy tudjuk mondanivalónkat a for
gatókönyv számára nagyon tömören kife
jezni és tudjuk meghatározni, hol a közlen
dők tartalmi és terjedelmi határa. Amikor 
lelkiismereti válságainkat hallgatja azzal 
kapcsolatban, hogy még minek kellene a 
forgatókönyvbe belekerülnie, gyakran meg
kérdezi: „Mondja, kinek készíti ezt a kiállí
tást, annak a 8 embernek, aki erről többet 
tud, mint maga, vagy annak a 80 ezernek, 
akit a kiállításra be akarunk csalogatni a 
múzeumba?” A cikkírást, könyvírást azon
ban mindig egyéni dolognak tekinti, amely
hez mindenki a saját nevét adja és maga fe
lelős érte. Soha nem várta el, hogy 
írásainkat bemutassuk neki, de saját érde
künkben mind a mai napig megkérjük, hogy 
olvassa el munkáinkat. Nem ismerek még 
valakit az országban, aki úgy meg tudja ta
lálni a belső ellentmondást egy gondolatme
netben és úgy ki tud csúfolni egy rosszul 
összerakott mondatot, mint Szabadváry 
professzor úr. Mind a mai napig megkövete
li tőlünk, hogy a beleélésen és a lelkesedé
sen túl egy bizonyos távolságtartással és 
esetenként iróniával is szemléljük mondani
valónkat, a tudomány és technika ered
ményeit az élet egésze szempontjából ér
tékeljük, egy kicsit a Kulturfahrplan 
komplexitásával. Soha egyikünknek egyet
len kutatási témáját le nem állította, de azért 
igyekezett és igyekszik mind a mai napig 
mindenkit olyan témák felé terelni, melyek 
múzeumi gyűjteménnyel kapcsolatba hoz
hatók.

mkl

Előadásainkat írásainknál sokkal job
ban kritizálja. Arra nevel mindenkit, hogy a 
hallgatóságot ne csak tanítani, hanem szó
rakoztatni is akatja. Megtanultuk tőle, hogy 
a humor a természettudományok, a techni
ka és a művészetek közötti kicsit szabad 
összefüggés-teremtés és egy kevés csipke
lődés része az előadásnak. Ő maga ennek a 
műfajnak nagymestere. Egyszer egy tévés 
kolléga a Gólyavári Esték kapcsán ezt így 
jellemezte: „Adva van egy alacsony, poca
kos ember, aki szemüveges és raccsol. Én el 
nem tudtam képzelni, hogy mi lesz ebből. 
Azután bejön, elkezdi lendületesen fűzni a 
mondatokat, a gyerekek fülelnek, mint a 
nyuszik és az égből leszáll a csoda.”

A másik csoda, néha kétségbeejtő csoda 
Szabadváry professzor úr, a szerkesztő, ké
pességeiben rejlik. A Technikatörténeti 
Szemle és sok más tudományos lap sok év
tizeden át szerkesztőjeként kifejlesztette 
azt a képességet, hogy két hónapon át kor
rigált 400 oldal anyagban első hozzányú- 
lásra megtalálja az egyetlen benne maradt 
hibát. Nem is kezdi el olvasni elejéről az 
anyagot, hasra vágja a papírköteget, hátul
ról a harmadát-negyedét leemeli és ott az 
oldal közepén ránk nevet a szarvashiba. 
Szívből hálásak vagyunk neki ezért a ké
pességéért is.

Mint közvetlen tanítványai, nemcsak 
ismeretet és módszertant tanulhatunk tőle, 
hanem életszemléletet is. Mindenkor segí
tett kiszűrni a fontosat a sok nem fontos kö
zül. Sokszor segített és segít ma is kétség- 
beeséseink, elkeseredéseink, bánkódásaink 
közepette az éppen aktuális katasztrófát 
kellő távlatból szemlélni, ahonnan alapve
tően az egész nem is olyan fontos, mint 
ahogyan elkeseredünk rajta. Egy néhai kol
léganőnk ezt így fogalmazta meg: „Megyek 
a Főnökhöz megvigasztaltatni magam.” 
Irányítási módszerei, emberekkel való kap
csolattartása szintén példa nekünk, bár nem 
minden módszere elsajátítható vagy utá
nozható. Az általa időről időre meghirdetett 
mosolyoffenzíva az, ami egész társadal
munkra időnként ráférne. A mosolyoffenzí
va kiállításnyitás, konferencia vagy rendez
vény előtt legalább egy héttel kezdődik. 
Amikor a tanítványok és kollégák a még 
üres vitrinek között bokáig állnak a papír
vattában, amikor nem érkezett meg a 
nyomdából a meghívó, amikor mindenki
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csapzott hajjal és tépett idegekkel igyekszik 
behozni a lemaradást, akkor professzor úr 
mosolygósán, ruganyos léptekkel érkezik, 
mindennel meg van elégedve és mindenkit 
agyondicsér. Ettől aztán minden el is készül 
szépen rendben.

A tanítványok nevében örökké hálásak 
vagyunk azért, hogy nagyon sok ajtót nyi

tott előttünk és nagyjából korlátlanul en
gedte és engedi, hogy gondosan kiépített 
hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerét 
használjuk. Nagy segítség az is sok tucat 
vegyésznek, tudomány- és technikatörté
nésznek, muzeológusnak, hogy közismert 
róluk: nemcsak diplomájuk van, hanem a 
Szabadváry-iskolához tartoznak.

A Szabadváry-iskola neveltjei nevében 
kívánok Professzor Úrnak sok szép kuta
tást, sok eredményt és sok eredményes ta
nítványt, jó egészséget, sőt még egy meg
nyitott állandó kiállítással rendelkező 
Országos Műszaki Múzeumot is, valamint 
egy tucat dédunokát az elkövetkezendő bé
kés, boldog évtizedekre.

7. Grand Prix Chimique vegyésztechnikusi diákolimpia
(Ljubljana, 2003. augusztus 24-29.)

A 7. GPCh-et a Solski Center Ljubljana ké
miai részlegében rendezték meg 9 ország 
(Cseh Köztársaság, Dánia, Franciaország, 
Hollandia, Magyarország, Norvégia, Szer
bia, Szlovákia, Szlovénia) 25 diákja részvé
telével. A nemzetközi bizottság elnöke 
Prof. AlfrédMathis (Franciaország); a ljub
ljanai verseny szakmai felügyeletét Dr. 
Darko Dolenc, a ljubljanai egyetem szerves 
kémiai tanszékének docense, a zsűri elnöke 
látta el.

A GPCh versenyre országonként az a 
2-3 vegyésztechnikus diák nevezhet be, aki 
az országos versenyeken a legjobbnak bi
zonyul. A magyarországi válogatás Orszá
gos Szakmai Tanulmányi Verseny 
(OSzTV) vegyipari szekciója eredményei 
alapján történik, azaz mintegy 400 diák kö
zül kerül ki a legjobb három. Ebben az év
ben a magyar csapat tagjai Figyelmesi Ár
pád  és Boros Zoltán (Petrik Lajos 
Vegyipari Szakközépiskola, Budapest), va
lamint Szitter István (Pollack Mihály Mű
szaki Szakközépiskola, Pécs) voltak.

A GPCh-en -  a nemzetközi diákolimpi
ával ellentétben, ahol a feladatok 60%-a el
méleti kérdés -  csak laboratóriumi munka, 
szerves preparatív feladat, klasszikus és 
műszeres analitikai feladat szerepel napi 
8-8 órás munkában.

Az idén a szerves preparatív munka a 4- 
hidroxi-benzoesav etilészterének előállítá
sa volt 4-amino-benzoesavból. A kiindulási 
vegyületet először diazotálták, majd a dia- 
zocsoportot hidroxicsoporttá alakították át, 
a 4-hidroxi-benzoesavat etanollal észterez
ték, és a keletkezett észtert átkristályosítás- 
sal tisztították. Az észterezés végén a reak- 
cióelegyet vékonyréteg kromatográfiával 
kellett ellenőrizni. Az egyik analitikai fel
adat a kloridion titrimetriás meghatározása 
volt difenil-karbazon indikátor mellett 
olyan Hg(N03)2-oldattal, amelynek pontos 
koncentrációját szintén meg kellett hatá
rozni. A műszeres analitikai feladat a 
„Hematopan 100” gyógyszertabletta vas
tartalmának meghatározása volt spektrofo
tometriás módszerrel az orto-fenantrolinnal

képezett intenzív színű Fe(C12HsN2)2+ 
komplex segítségével.

A végső pontszámot kb. fele részben a 
kvantitatív analitikai eredmény, ill. a prepa
rátum minősége, fele részben a laboratóri
umban mutatott jártasság adta. Ez utóbbit a 
12 fős zsűri ellenőrizte az eszközök, a mű
szerek kezelése, a receptúra pontos követé
se, a munkavédelmi szabályok betartása, a 
céltudatosan szervezett munka és még szá
mos más szempont alapján. A pontozólap 
egy-egy munkánál 40-50 tételt tartalma
zott.

Az aranyérmet Róbert Novak szlovén 
diák nyerte, Figyelmesi Árpád a második

Szeptember 30-án immár ötödik alkalom
mal vehette át ünnepélyes keretek között 
négy kémiatanár kiemelkedő munkájáért a 
Magyar Kémiaoktatásért-díjat. A díj átadá
sára az MTA Akadémiai Klubjának termé
ben került sor. A rangos elismerést a 
Richter Gedeon Alapítvány a Magyar Ké
miaoktatásért háromtagú kuratóriuma 
évente ítéli oda azoknak a középiskolai és 
általános iskolai kémiatanároknak, pedagó
gusoknak, akik áldozatos munkájukkal já
rulnak hozzá a magasabb színvonalú kép
zéshez. Az alapítvány 2003-ban Halmi 
László, Horváth Gabriella, Ütő Piroska kö
zépiskolai tanárok, valamint Dudok György- 
né általános iskolai tanár a kémiaoktatás
ban és a kémiaoktatásért végzett munkáját 
ismerte el.

A kuratórium a díjazottak kiválasztásá
hoz szükséges adatokat pályázati formában 
szerzi be. Az alábbiakban a díjazottak szak
mai életrajzait mutatjuk be.

A díjazottaknak gratulálunk.

Dudok Györgyné

1974-ben növénytermesztési üzemmérnök
ként végzett a Kertészeti Egyetem gyön
gyösi főiskolai karán. 1981-ben Gödöllőn

legjobb pontszámmal az ezüstérmet szerez
te meg, és a másik két diákunk is a mezőny 
első felében végzett (11., ill. 13. hely). 
E szép eredménnyel immár hagyományos
sá vált a magyar diákok sikeres szereplése 
ezen a nemzetközi diákversenyen is, hiszen 
eddig összesen 1 arany- , 2 ezüst- és 3 
bronzérmet szereztek, hozzátéve, hogy a 
kiadott díjak száma versenyenként nagyon 
korlátozott, kategóriánként 1, legfeljebb 2.

A magyar csapat kiutazását a VDSz Ve
gyész Alapítványa és az ELTE Kémiai Tan
székcsoportja támogatta. A diákok jó felké
szülését a szakképző iskolák tanárainak 
szakmailag korrekt és áldozatos munkája 
eredményezte. Külön előkészítő foglalko
zásra ez évben az anyagiak hiánya miatt 
sajnos nem volt mód.

Riedel Miklós -  Fogarasi József

műszaki tanári, majd 1991-ben az egri 
Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán 
kémiatanári képesítést szerzett. 1981-86 
között Bujákon tanított, majd 1986-tól a 
salgótarjáni Arany János Általános Iskola 
kémiatanára.

22 éve tanítja a kémia és a technika tan
tárgyakat nehéz körülmények között. Isko
lájának 810 tanulója közül 35-40%-roma, 
illetve hátrányos helyzetű. Oktató-nevelő 
munkájának kiemelkedő színvonalát bizo
nyítja, hogy mind a tehetséggondozásban, 
mind a lemaradók felzárkóztatásában ko
moly sikereket ért el. A kémia iránt érdek
lődő, tehetséges tanulóival differenciáltan 
foglalkozik. Pártfogása alatt minden tanév
ben számos tanítványa vesz részt és ér el si
kereket a Hevesy György Országos Kémia
versenyen. Tanítványai rendszeresen 
végeznek a megyei forduló élén, és az or
szágos döntőben is eredményesen szerepel
nek. A 2000-2001-es tanévben egyik tanít
ványa megnyerte az országos döntőt, a 
2001-2002-es döntőben pedig 3. helyezést 
ért el. Ugyanez a tanuló a 2002-2003-as 
tanévben -  már középiskolásként -  kategó
riájában megnyerte az Irinyi János Kémia
versenyt.

Az iskola munkakörülményeinek javí-

Átadták a Magyar Kémia Oktatásáért-díjakat

mkl2003. 58. ÉVFOLYAM. 12. SZÁM 4 4 9



tását szolgálja nyolc nyertes pályázata is. 
Külön figyelmet érdemel a roma tanulók 
tanulását elősegítő „Czinka Panna” és a 
„Magyarországi Cigányokért Alapítvány” 
támogatásának rendszeres elnyerése.

Sokoldalú tevékenységét mutatja, hogy 
a tanítás mellett a Nógrád Megyei Pedagó
giai Intézet pályaválasztási szaktanácsadó
ja, felvették az országos szakértői névjegy
zékbe, vizsgaelnöki igazolvánnyal is 
rendelkezik. Emellett számos országos 
egyesület és szakmai fórum tevékeny tagja.

Halmi László

Halmi László a Pécsi Tanárképző Főiskolán 
1973-ban matematika-kémia diplomát, 
majd 1978-ban a debreceni Kossuth Lajos 
Tudományegyetem Természettudományi 
Karán kémia szakos egyetemi diplomát 
szerzett.

1977 óta tanít kémiát a zalaegerszegi 
Zrínyi Miklós Gimnáziumban. Szívügye a 
tehetséges, reálérdeklődésű diákok tanítá
sa, akiket fakultatív csoportfoglalkozás ke
retében készít fel kémiaversenyekre és fel
vételi vizsgákra. Tanítványai az országos, 
regionális és megyei kémiai tanulmányi 
versenyeken számos esetben értek el helye
zést: az Irinyi János Középiskolai Kémia
verseny országos döntőjén tizenöten, a ké
mia OKTV országos döntőjén kilencen, a 
Hevesy György Kémiaverseny országos 
döntőjén ketten. Ezen a rangos versenyen 
országos szinten négy alkalommal bizo
nyultak diákjai a legeredményesebbnek. 
Egyik tanítványa 1998-ban a Kémiai Diák
olimpián aranyérmet szerzett. A kémiaver
senyek mellett eredményesen kapcsolódtak 
be a Curie kömyezetismereti versenybe is.

Szakmai elismertségét kitüntető megbí
zatások és díjak is bizonyítják. 1981-től az 
Irinyi János középiskolai kémiaverseny me
gyei és országos döntőjének versenybizott
sági tagja, 1990-től a kémiai és biológiai 
tantárgyak elsajátítása segítésére létrehozott 
Winter József Jakab Természettudományi 
díj Alapítvány Kuratóriumának elnöke. 
A 2001-es Közép-európai Informatikai Di
ákolimpia megrendezéséért -  melyet főren
dezőként irányított -  Tarján-díjat kapott.

Horváth Gabriella

Horváth Gabriella 1980-ban végzett ké
miatanárként a kolozsvári Babes-Bolyai 
Tudományegyetemen, ahol később a maga
sabb tanári fokozatokat is megszerezte. 
Marosvásárhelyen 1980-1991 között a 3-as 
számú Ipari Középiskolában, 1991 óta a 
Bolyai Farkas Elméleti Líceumban tanít 
kémiát. 1995-1998 között a kémiatanári 
munkaközösség vezetője, 1998-tól pedig
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igazgatóhelyettessé választják. 2000-től 
ideiglenesen a Református Kollégiumot is 
igazgatja.

A kémiatanítás mellett 1994-től a Curie 
Környezetvédelmi Emlékverseny erdélyi 
körzetének irányítója. 1995-ben a Takács 
Csaba Kémiai Emlékverseny elinditója és 
azóta is -  gyakorlatilag egyedüli -  szerve
zője. A jelenleg már az interneten lebonyo
lított versenyen évente 3-400 diák vesz 
részt.

Horváth Gabriella tanítványai kiemel
kedő eredményeket érnek el az erdélyi, 
romániai tanulmányi versenyeken és a ma
gyarországi kémiaversenyekbe is bekap
csolódnak. így számos diákja vesz részt 
évek óta az Irinyi-versenyen, valamint a pé
csi Kémikus Diákszimpóziumon.

Horváth Gabriella a Bolyai Nyári Aka
démia keretében a hazai és az anyaorszá
gon kívüli magyar anyanyelvű kémiataná
rok szakmai továbbképzésének szervezője. 
Tagja a Romániai Magyar Pedagógusok 
Szövetsége Maros Megyei Szervezete el
nökségének és az Erdélyi Magyar Műszaki 
Tudományos Társaságnak.

Több publikációja jelent meg romániai 
és magyar szakfolyóiratokban. Az „50 ké
miai rejtvény”, „Tudod-e?”, az „500 érde
kes kérdés kémiából” és a „Szerves kémiai 
feladatok” című könyvei tanár és diák szá
mára is hasznos ismereteket közölnek. „Ál
talános és szervetlen kémia” című könyve 
Romániában az első magyar nyelvű teszt 
formájú feldolgozása a témának.

Ütő Piroska

Ütő Piroska 1966-ban az ELTE Természet- 
tudományi Karon szerzett kémia-fizika 
szakon középiskolai tanári oklevelet. Rövid 
ideig általános iskolában tanított, majd a

budapesti Irinyi János Környezetvédelmi, 
Vegyészeti Szakközépiskolába került, ahol 
a mai napig kiemelkedően magas színvona
lú oktató-nevelő munkát végez. Több évig 
volt a Műszaki Egyetem mérnök-tanár kép
zésének vezető tanára.

Nagy szakmai igényességgel, gazdag 
módszertani kultúrával tanítja a kémiát, a 
fizikai kémiát és a műszeres laboratóriumi 
gyakorlatot. Számos kísérlettel teszi él
ményszerűvé fő tantárgyát, didaktikusán 
épít a tanulók megszerzett alapismereteire. 
A logikai összefüggéseket feltárva, az ok
okozati tényezőket kiemelve, gondolkodta
tó kérdések felvetésével tanítja diákjait.

Munkája során nagy gondot fordít a 
gyenge tanulók felzárkóztatására. A jó ké
pességű tanulók fejlesztésére verseny- és 
felvételi előkészítőt tart. Az elmúlt öt évben 
tanítványai az Országos Szakmai Tanulmá
nyi Versenyen, az Országos Műszaki Ta
nulmányi Versenyen és a Fővárosi Komp
lex Tanulmányi Versenyen 8 első, 3 
második, 2 negyedik és 1 hatodik helyezést 
értek el, és több alkalommal eredményesen 
szerepeltek a nemzetközi Grand Prix Chim- 
ique versenyen.

Ütő Piroska kiváló szakmai munkája 
mellett hatalmas energiát fordít a tanulók 
nevelésére, az osztályfőnöki munkára, évti
zedek óta az osztályfőnöki munkaközösség 
vezetője. Tanítványainak rendszeresen 
szervez kirándulást, üzem-, múzeum- és 
színházlátogatást. Az elmúlt évtizedek alatt 
több száz jól képzett, szakmáját szerető ve
gyész került ki a tanárnő keze alól.

Nagyné Bodor Erzsébet, valamint Pál
mai Éva mellett társszerzője a kémiai jelle
gű matematikai feladatgyűjteménynek, me
lyet a Nemzeti Tankönyvkiadó adott ki 
1988-ban.

Hírek, adatok, információk

10. Nemzetközi Magnézium Szimpózium
(Cairns, Ausztrália, 2003. szeptem ber 7-11.)

Caims (Ausztrália, Queensland állam) ten
gerparti város, a déli félgömb 18. szélessé
gi fokánál, azaz a Baktérítő és az Egyenlítő 
között található, a Korall-tenger partján, 
így az éghajlata szubtrópusi.

A szimpóziumon 15 országból 71 dol
gozat szerepelt. A legtöbb dolgozat (14) Ja
pánból származott, míg az USA-ból 10, 
Ausztráliából 6 dolgozatot mutattak be. 
Magyar kutatók 4 dolgozatot mutattak be, 
amivel az előkelő hetedik helyet biztosítot
ták maguknak. Társaságunkat két fő, sze
mélyem és Sáfár Orsolya PhD-hallgató

(Mosonmagyaróvár) képviselte. A dolgo
zatok 94%-a orvos-biológiai és genetikai 
témájú volt. Az agrárkutatást, a „szokásnak 
megfelelően”, mi magyarok képviseltük, 
bár volt egy humán témájú dolgozatunk is.

A szimpóziumot Róbert Vink profesz- 
szor, az ottani elnök nyitotta meg. A tiszte
letbeli elnök, Durlach professzor (Párizs) 
nem jött el.

A 71 dolgozatból csak néhányat emelek 
ki, elsősorban a magyarokat, illetve az ér
deklődésünket felkeltőket.

Kovács-Gaál K., Sáfár O., Gulyás L. és
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StandlerP. „A magnézium hatása az állatok 
takarmányozásában” című dolgozatukban 
a tojótyúkok tojáshozamára, a tojáshéj vas
tagságára, a kelésre és az embrionális csi
bék csont-, máj-, szív- és agyvizsgálatára 
tértek ki. A magnéziumos táplálékkiegészí
tés minden esetben kedvező volt.

Szőke É., Máday E., Kiss A. S. és Lem- 
berkovics É. „A magnéziumkezelés hatása 
a chamile kultúrák esszenciális olajtartal
mára” c. dolgozatban a különböző termő
helyű (talajú) és steril növényi kultúrákban 
egyaránt vizsgálták a magnézium hatását. 
Azt tapasztalták, hogy a táptalajba adott 
185 mg/1 magnézium ötszörösre növelte az 
egyes illóolajok mennyiségét. Amennyiben 
a magnéziumadagot növelték, már csökke
nést tapasztaltak, de még a négyszeres 
adagnál is a kontroll olajtartalmának két
szeresét találták.

Kiss A. S., Stefanovits-Bányai E. és 
Takács-Hájos M. „A különböző pillangós 
növények Ritizohium gümőinek (nodules) 
magnéziumtartalma és a magnéziumkeze
lés hatása a légköri N2-fixációra” címmel a 
vizsgálataikról szóltak. A növekvő talaj- és 
levéltrágyázás útján adott növekvő magné

ziumkezelés gyarapította a gümők számát 
és tömegét, így a légköri N2-fixációt is. 
Ez utóbbi hatott a termés mennyiségére is.

Kiss A. S., Forster T. és Dongó A. az ás
ványvizek magnéziumának felszívódásáról 
és hatásáról számoltak be az emberi szerve
zetben. A Magnesia ásványvíz-itatási vizs
gálatokat egészséges egyénekkel végezték. 
Az ásványvíz 204 mg/1 magnéziumot, ke
vés nátriumot, káliumot, kalciumot és cse
kély mennyiségű szulfátot tartalmazó, 
hidrokarbonátos jellegű volt. Vizsgálták a 
vérszérum és a vizelet magnéziumtartalmá
nak változását. Megállapították, hogy a 
szérumvizsgálat nem ad megnyugtató ered
ményt, mert az azonos magnéziumszintű 
(0,9 mM/1) jól ellátott egyénnél is lehet lá
tens magnéziumhiány. Ezt az mutatta, hogy 
a látens (szöveti) magnéziumhiányos 
egyénnél csak 6 óra múlva emelkedett meg 
a magnéziumszint a 1,5 1 víz elfogyasztása 
után, míg a jól ellátottnál már 2 óra múlva 
észlelték az emelkedést.

Konishi M., Tashiro M. és Tursun P. a 
Na+- és Mg2+- transzportot, a Na/Mg 
antiportot vizsgálták, Na terhelés esetén, 
ventricular myocytákban, fluoreszcens

(Mag-fura 2) indikációval.
Nakayama S., Nomura H., Smith L. M. 

és Clark J. F. a csökkent intracelluláris 
magnéziumot, illetve a nátriumigényes 
magnéziumfelvételt tárgyalták, különösen 
diabeteses, magas vérnyomásos, szív- és 
érrendszeri betegeknél.

VinkR., CruzM. DonkinJ. J., Nimmu 
A. J. és Cérnák I. a magnézium diffúzióját 
vizsgálták az agyban és védő szerepét az 
agyat ért trauma esetén, patkányoknál. 
Megállapították, hogy a jobb magnézium
ellátottságnál kisebb az agy traumás, oxi- 
datív sérülése.

A szimpózium több résztvevőjével si
került kutatási kapcsolatot létrehozni, 
amely a további munkánk előmenetelét se
gítheti. Dolgozataink iránt kellő érdeklődés 
volt, amit az is mutatott, hogy a kitett „szó
rólap” bővített összefoglalót többen elvit
ték. A dolgozatok Proceeding-ben való 
megjelentetését már ez évre ígérték.

A l l .  Nemzetközi Magnézium Szimpó
zium Japánban lesz 2006-ban.

Kiss A. Sándor

Beszámoló az „Alapítvány a Magyarországi 
Gyógyszerkutatásért” közhasznú szervezet kuratórium
üléséről, valamint a 2004. évi támogatáspolitikájáról

Az „Alapítvány a Magyarországi Gyógy
szerkutatásért” közhasznú szervezet kura
tóriuma 2003. szeptember 23-i ülésen 
Egerben áttekintette a 2003. évi működését, 
amely a korábban meghirdetett módon ala
kult.

Ebben az évben egyenként 50-50 ezer 
forint (összesen 3 db) kutatástámogatási dí
jat adtak át a helyi zsűrik döntése alapján a 
2003. évi XXVI. Országos Tudományos 
Diákköri Konferencián a kémiai és vegy
ipari szekcióban, az orvostudományi szek
cióban az Orvostudományi Karokon, to
vábbá a Gyógyszerésztudományi Karokon 
készült dolgozatok szerzőinek. Az alapít
vány 200-200 ezer forinttal támogatta fiatal 
kutatók részvételét a Budapesten megren
dezett „Congressus Pharmaceuticus Hun- 
garicus XII” kongresszuson és a „4th Inter
national Conference fór Conveying and 
Handling of Particular Solids” nemzetközi 
összejövetelen.

A több mint 140 kutató részvételével 
Egerben 2003. szeptember 22-én és 23-án 
megtartott „Gyógyszerkémiai és Gyógy
szertechnológiai Szimpózium '03” alkal
mával került átadásra a 2002. április 1. és 
2003. március 31. között megvédett egyete
mi PhD-dolgozatok számára meghirdetett

pályázat győztesének az alapítvány 100 
ezer forintos kutatástámogatási díja. A pá
lyázatra 7 dolgozat érkezett.

A kuratórium tagjai egyhangúlag fo
gadták el az alapítvány alábbi 2004. évi tá
mogatás politikáját.

1. Az alapítvány a fiatal kutatók részére 
rendezendő 2004. évi VII. Clauder Ottó 
Emlékversenyen egy 80 ezer forintos és 
egy 65 ezer forintos kutatástámogatási díjat 
ír ki.

2. Az előadással szereplő fiatal kutatók 
részvételét 200 ezer forinttal támogatja a
2004. évi soproni „XXI. European Collo- 
quim on Heterocyclic Chemistry” konfe
rencián.

3. Pályázatot hirdet egy 100 ezer Ft-os 
kutatási díj elnyerésére a gyógyszerkutatás
sal, gyógyszerfejlesztéssel és forgalmazás
sal foglalkozó (kémiai, analitikai, biokémi
ai, biztonsági vizsgálat, klinikai vizsgálat, 
szervezésügyi tárgyú stb.) dolgozatok szá
mára, melyre a 2003. április 01. és 2004. 
március 31. között sikerrel megvédett PhD- 
dolgozat szerzői pályázhatnak.

Pályázni lehet a doktori disszertáció té
ziseivel, melyhez csatolni kell a disszertá
ció témájából megjelent közlemények 1-1 
különlenyomatát.

A részletes pályázati felhívást az alapít
vány kuratóriumának elnöke 2004. február 
15-ig küldi meg az egyetemek tudományos 
rektorhelyetteseinek.

Az alapítvány tevékenysége és hírei a 
http://www.szote.u-szeged.hu/amgv/ hon
lapon tekinthetők meg.

Hermecz István

VEKOR
A V EK O R Kft. őszi konferenciáját a hagyom ányos helyszinen, a balaton
füredi UNI H otelben rendezte m eg október 14-16. között. A  konferencián 
97 cég képviseletében 204 szakem ber vett részt. A  kiá llításon  13 cég 
m utatta be korrózióvédelem hez kapcsolódó term ékeit, eredményeit.

A  V EK O R  Kft. honlapján (www.vekor.hu/index konf.htm ) részlete
sebb beszám olót olvashatunk, fényképekkel illusztrálva.
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A FECS 2003. évi közgyűlése,
(Barcelona, 2003. október 2-3 .)

A FECS (Federation of European Chemical 
Societies and Professional Institutions -  az 
Európai Kémikusegyesületek és Szakmai 
Intézmények Szövetsége) közgyűlésén, 
amelynek a Real Sociedad Espanola de 
Quimica adott otthont, 25 ország 35 kémi
kusszövetségétől és szakmai intézményé
ből 48 elnök és képviselő vett részt, és meg
jelentek más európai és nemzetközi 
szervezetek küldöttei is. Az 1970- 
ben alapított FECS-ben 38 országból 50 
tagtársaság vesz részt, köztük a Magyar 
Kémikusok Egyesülete. A közgyűlés elnö
ki tisztjét Náray-Szabó Gábor, a FECS el
nöke töltötte be. A találkozó néhány esemé
nyét az alábbiakban tömören ismertetjük.

A közgyűlés jóváhagyta Richard 
Whewell ECTN (European Chemistry The
matic Network, tittp://www.epe.fr/ectn) ja- 
vaslatát a kémiai Eurobachelor minősítésre. 
Reto Battaglia előző FECS elnök elindítot
ta a kémiatudós (szakértői) adatbázist. 
Az olasz kémikusszövetség javaslatára 
munkacsoport alakult az élettudományok 
kémiájában. Náray-Szabó Gábor beszá
molt a 2006. augusztus 27-31-én Budapes
ten tartandó 1. FECS Európai Kémikus-

Hírek az iparból______

Egis Rt.

Szeptember végén négy napig orosz felül
vizsgálat volt mind a körmendi Lakta 
gyógyszergyárban, mind a budapesti telep
helyen. Az audit célja egy orosz önkéntes 
minősítési rendszernek való megfelelés 
vizsgálata volt, de akik ezt megszerzik, 
azok rangos exportőrnek számítanak az 
Orosz Föderációban. Az eredmények alap
ján az Egis három évre megkapja a minősí
tést. Az Egis az első hazai gyártó, amely a 
rendszer megindulása után minősítésre ke
rül, Európában a második.

Richter Gedeon Rt.

Az Amerikai Egyesült Államok Élelmiszer 
és Gyógyszerügyi Hatóságától (FDA) fel
tételes forgalomba hozatali engedélyt ka
pott a Richter Gedeon Rt. flukonazol ható
anyagú gombaellenes készítménye.

A feltételes engedély még nem jogosít 
fel a termék forgalomba hozatalára, azon
ban lehetőséget teremt a piaci bevezetés 
előkészítésére, ami a Richter szerint 2004

mkl

a 2003. évi FECS-díjazottak

kongresszus előkészületeiről; az előadás je
lentkezéseket a Jean-Marie Lehn Nobel-dí- 
jas professzor által vezetett tudományos ta
nácsadó testület bírálja el.

Odaítélték a FECS Award of Service ki
tüntetést Le ív Sydnes norvég és Wilhelm 
Fresenius német professzoroknak.

Leiv Sydnes, a IUPAC 2004. január 
1-jén hivatalba lépő elnöke a díjat az euró
pai kémiai együttműködéshez (a FECS 
oktatási és szakmai tevékenységének fej
lesztéséhez) és a kémia pozitív közmegíté
léséhez történő jelentős hozzájárulása elis
meréseképp kapta. A FECS-ben 10 éve 
dolgozik. 1992-96 között a Norvég Kémi
kusok Egyesületének elnöke volt, 1993-tól 
a norvégjai Bergen, előtte 1980-tól a Trom- 
so Egyetem professzora. Jelenlegi fő kuta
tási területe a szerves szintézis, különös te
kintettel a ciklopropán kémia és a 
fotokémia alkalmazására hasznos szerke
zetek szerves molekulákba viteléhez.

Wilhelm Fresenius professzor az euró
pai analitikai kémiai együttműködéshez 
történt jelentős hozzájárulása miatt része
sült a kitüntetésben. A FECS-ben az Anali
tikai Kémiai Divízió 1972-es megalapítása

óta részt vesz. Sok éven át felügyelte az 
„Europa Fachhochschule Fresenius” prog
ramot, amely kiváló sikerpélda a fiatalabb 
tudós- és mémökgeneráció együttműködé
si és kölcsönös megértési perspektíváinak 
kiszélesítésére. Az általa évtizedeken át 
szerkesztett és nevét viselő analitikai folyó
irat összeolvadt más kiadványokkal, és je
lentősen hozzájárul az európai kutatások 
eredményességéhez.

A közgyűlésen három vitacsoport is ala
kult. Az első azt vizsgálta, hogy miként le
hetne a kémiát választó egyetemisták szá
mát növelni és a kémia arculatát javítani a 
fiatalok között. A második csoport annak 
okait kutatta, hogy miért távoznak a jól 
képzett fiatal tudósok az európai országok
ból az USA-ba, illetve a tagjelölt országok
ból Nyugatra és az USA-ba. Egy harmadik 
csoport azzal foglalkozott, hogyan lehetne 
megoldani a szövetség átalakulását jogi 
személlyé, ami a jövőben a professzionális 
működés elengedhetetlen feltétele lesz. 
A három vitacsoport beszámolóit a 
www.fecs-chemistrv.org címen helyezik el.

Végül elfogadták hat új jelentkező 
(köztük az orosz analitikai kémiai tudomá
nyos tanács és a DECHEMA) felvételét a 
FECS-be.

RL

során várható. A közlemény szerint ez lesz 
a magyar gyógyszergyár első olyan törzs
könyvi engedélye, amelyet saját nevén sze
rez meg a Richter az Egyesült Államokban. 
Ezáltal a Richter első ízben jelenik meg ki
szerelt gyógyszerrel az amerikai piacon, 
ahová eddig csak hatóanyagot szállított.

A tablettát a Richter amerikai stratégiai 
partnere, a Barr fogja forgalmazni az Egye
sült Államok piacán. A Richter a gombael
lenes flukonazol hatóanyag kifejlesztéséért
2001-ben elnyerte az Ipar Műszaki Fejlesz
téséért Alapítvány Innovációs Díját. A tár
saság a készítményt 2001-ben vezette be a 
magyar piacra, 2002-től kezdődően pedig 
kiszerelt készgyógyszer formájában Kelet- 
Európa, a FÁK és az Európai Unió számos 
országaiba is exportálja.

Magyar Olaj- és Gázipari Rt.

Ausztriában megnyitotta első benzin- és 
gázolajtárolóját a Mól. A tároló kapacitása 
18 ezer tonna, éves forgalma elérheti a 350 
ezer tonnát. A depót az Avantitól egy tarto
zás fejében szerezte meg a Mól Csoport,

felújítására mintegy 60 millió forintot köl
tött. A Mól közleménye szerint egy hason
ló létesítmény felépítése 5 milliárd forintba 
került volna. A Mól a befektetés két évnél 
rövidebb megtérülésére számít. A tároló se
gítségével a Mól százhalombattai és a Slov- 
naft pozsonyi finomítójában gyártott üzem
anyag sokkal hatékonyabban juttatható 
majd el az osztrák megrendelőkhöz.

Lemondott posztjáról a Mól Rt. gázüz
letágának igazgatója. Szemmelveisz Zoltán 
utóda Fasimon Sándor lesz.

Geszti László sajtótájékoztatón bejelen
tette, hogy a Mól benzin-kénmentesítő 
üzem létesítéséről írt alá közel 13 milliárd 
forint értékű megállapodást az Olajterv- 
Galatea konzorciummal. A társaságnál már 
folyamatban van a gázolaj-kéntelenítő épí
tése is. A Mól mintegy 57 milliárd forintot 
fordít az általa előállított üzemanyagok mi
nőségének javítására, aminek eredménye
képpen 2005-től gyakorlatilag kénmente
sek lesznek az olajcég által kínált 
üzemanyagok. A Mól jelenleg csak kisebb 
volumenben és drágábban tud kénmentes 
benzint előállítani, szemben a Slovnafttal, 
amely a korábban végrehajtott mintegy 500
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millió dolláros beruházási program ered
ményekképpen már nagy tételben képes 
szállítani ilyen üzemanyagot.

A január elsejétől életbe lépő gáztör
vény előírásai szerint a földgáztárolást, - 
szállítást és -kereskedelmet külön kell vá
lasztani a Mól egyéb tevékenységeitől. 
Ezért már megindult a három területet fel
ölelő három önálló Mol-vállalat létrehozá
sa.

Két jelentős lelőhelyre bukkant a Mól 
Rt.: a Hajdúságban földgázt, a Jászságban 
pedig kőolajat találtak a kutatók. A gázlelő
hely nagysága eléri a Mól teljes gázvagyo- 
nának egytizedét. Az elmúlt 3 évben annyi 
nyersanyagot talált a Mól, amelynek eladá
sából akár 400 milliárd forintos bevételre is 
szert tehet. Hazánkban 50 ezer négyzetkilo
méteren folyik a keresés, amelyben első
sorban a Mól aktív. Szilágyi Imre, a Mól ku
tatási vezetője úgy véli, hogy a kutatásba 
fektetett pénz bőven megtérül a Kárpát-me
dencében átlagosnak mondható, 2-2 500 
méter körüli mélységben található lelőhe
lyek révén. A Magyar Geológiai Szolgálat 
adatai szerint 2000-ben a hazai mezők ki
termelhető vagyona 73,6 milliárd köbmé
ternyi földgáz és 19,2 millió tonna kőolaj 
volt. Az MGSZ becslése szerint további 93 
milliárd köbméter földgázt és 58 millió ton
na kőolajat rejthet a föld. A Mól évente 
mintegy 9 milliárd forintot fordít kutak mé
lyítésére. A lehetőségeket és a kockázato
kat beszámítva középtávon éves átlagban 
2-2,5 millió tonna egyenérték-mennyiségű 
szénhidrogén felfedezése reális és teljesít
hető célnak tűnik -  mondta a Mól szakem
bere.

A kereskedelem mellett a Horvátor
szágba irányuló magyar tőkeexport is szá
mottevő. Becslések szerint a Mól Rt. idei, 
505 millió dollár értékű befektetésével a 
negyedik legjelentősebb külföldi beruházó 
Horvátországban, ahol 630 millióra becsü
lik a magyar tőkét.

A Mól és a Slovnaft igazgatósága dön
tött a két társaság vezetésének integrálásá
ról. A szervezeti egységek átalakulásával is

140 éve született Rátz László

A Budapesti Fasori Evangélikus Gimnázi
um legendás hírű tanára, Rátz László szüle
tésének 140. évfordulója alkalmából az 
Ericsson Magyarország Kft., a Graphisoft 
Rt. és a Richter Gedeon Rt. alapítványa a 
Magyar Természettudományos Oktatásért 
az Oktatási Minisztérium képviselőjével, 
az iskola tanáraival és diákjaival együtt ok

járó teljes integráció 2004. január 1-én feje
ződik be. Az intézkedéstől csoportszinten 
80-90 millió dolláros szinergia- és haté
konyságjavulást várnak a 2002 végéig már 
megvalósított 45 millió dolláron felül. 
A két vállalat egymástól függetlenül már
2002-ben kezdeményezett egy hároméves 
hatékonyságjavító programot, ezért az in
tegráció nem jelent további nagyarányú lét
számcsökkenést.

Október elején megkezdődött a Slov
naft idei legnagyobb beruházása, melynek 
keretében több mint 5 milliárd koronát 
(mintegy 30 milliárd forintot) fordítanak 
egy polimergyártó petrolkémiai üzemegy
ség építésére. Az új fejlesztéssel együtt a 
Slovnaft polimergyártó kapacitása 2005-től 
évi 400 ezer tonna lesz, a Mól Csoport ter
melése pedig a TVK-val együtt az 1,3 mil
lió tonnát is meghaladja majd.

A Mól vezérigazgatója a Figyelő által 
szervezett konferencián egyebek mellett ki
jelentette: a Mól világviszonylatban köze
pes méretű olajvállalattá akar válni, ehhez 
azonban piaci értékének el kell érnie az 5 
milliárd dollárt. Az olajtársaságnak megfe
lelő akvizíciókkal és a szinergiahatások 
maximalizálásával kell kiegészítenie az or
ganikus növekedést -  mondta Mosonyi 
György. A vállalat stratégiai célja a 17 szá
zalékos ROACE mutató. A Mól tőkeértéke 
már most 3 milliárd dollár körül jár, és 
elemzői becslések szerint a gázkérdés ren
deződése esetén a 4 milliárdos érték sem 
lenne messze.

A szinergia a Mól számára a Slovnafttal 
való minél hatékonyabb együttműködést 
jelenti, amivel a következő másfél évben 
40-45 millió dollárt lehet megtakarítani. 
A két vállalat közös irányítási rendszere 
2005-ig további 80-90 millió dollárt megta
karítást tesz lehetővé. Ehhez jön a haté
konyságnövelés révén megmaradó 175 
millió, így összesen mintegy 300 millió 
dollárral lesz gazdagabb a jövő év végére a 
Mól. Az INA azonban még messze nincs 
ebben a stádiumban, akár a részleges integ
rációra is csak évek múlva kerülhet sor.

tóber 16-án emlékezett meg a Rátz László 
Életműdíj névadójáról.

A Budapesti Fasori Evangélikus Gim
náziumban megrendezett ünnepségen a 
gimnázium növendékei versekkel és rövid 
színielőadással tisztelegtek a gimnázium 
egykori tanára előtt. Az eseményen felszó
lalt Kroó Norbert, az alapítvány kuratóriu

Tiszai Vegyi Kombinát Rt.

A TVK Rt. október 1-től eladta az Inno- 
Comp Kft. 69 százalékos üzletrészét az 
Inno-Comp Equity Kereskedelmi és Ipari 
Kft.-nek. Ezzel egyidőben a TVK hosszú 
távú alapanyag-szállítási szerződést kötött 
az Inno-Comp Kft.-vel. Mint ismeretes, a 
tiszaújvárosi telephelyű Inno-Comp Kft. 
polipropilén kompaundok gyártására jött 
létre 1999. január 1-én. A másik tulajdonos 
a PCG Polyconsult AG (Svájc) 31% része
sedéssel.

BorsodChem Rt.

A BorsodChem tájékoztatása szerint a tár
saság az MDI kapacitásbővítéshez kapcso
lódóan, annak egyik alapanyagának, a 
szén-monoxidnak hosszú távú biztosítása 
érdekében 15 éves időtartamra szállítási 
szerződést írt alá a Linde AG-val, illetve a 
Linde Gáz Magyarország Rt.-vei. Az új 
üzem kapacitás 80 kt lesz, amely 120 kt-re 
bővíthető. Az építés, szerelés októberben 
kezdődött, az új üzem várhatóan 2005 au
gusztusában, szeptemberében indul be, az 
MDI-üzem próbaüzemével egyidejűleg.

Külső védelmi terv

A Népszava október 13-i cikke szerint 
hónapok óta késik a magyarországi veszé
lyes üzemek -  a hatóságok által elkészíten
dő, a szerkesztő megjegyzése -  külső védel
mi terveinek elkészítése, az illetékes 
hatóságok szerint azért, mert az üzemek ál
tal beadott valamennyi biztonsági jelentést 
vissza kellett küldeni hiánypótlásra. A lap 
megbízható forrásra hivatkozva azt írja, 
hogy a kockázatelemző hatóság, a Műszaki 
Biztonsági Főfelügyelet olyan követelmé
nyeket állított fel az érintett cégekkel (töb
bek között a Chinoinnal, az Égisszel, a 
Richterrel, a Mollal, a Nitrokémiával, a 
Borsodchemmel) szemben, amelyek telje
síthetetlenek.

K. Gy.

mának elnöke, a Magyar Tudományos Aka
démia főtitkára. Beszédében hangsúlyozta, 
hogy a társadalmi szerepvállalás az oktatás 
területén kiemelkedő fontosságú feladat.

Rátz László (1863-1930) a XX. század 
fordulójának egyik kiváló pedagógiai érzé
kű és nagy tudományos felkészültségű ta
nár egyénisége volt. Tudományos tevé
kenysége két szempontból jelentős: úttörő 
szerepet játszott a középiskolai matemati
kaoktatás reformjának megvalósításában, 
valamint 1896 és 1914 között ő szerkesztet
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te a Középiskolai Matematikai Lapokat. 
Egész pályafutása alatt arra törekedett, 
hogy minden diákja megértse és megsze
resse a matematikát, és ezt tanításának ér
dekességével, lenyűgöző előadásmódjával 
el is érte. A tanári hivatást mindennél fon
tosabbnak tartotta. A tehetséges diákokkal 
külön is foglalkozott. Tanítványa volt töb
bek között Neumann János, az első számí
tógép megalkotója, és a későbbi Nobel-dí- 
jas Wigner Jenő fizikus is. Világhírűvé lett 
tanítványa, Wigner Jenő így emlékezett rá:

„Ő szeretett tanítani, szerette látni, mint ha
tol be a megértés a tanulók tudatába, mint 
értik meg, milyen nagyszerű az, hogy az 
emberi ész képes egy gondolatot a másik
hoz fűzni, képes a következtetésekből cso
dálatos épületet (erős épületet) alkotni..

Az Ericsson Magyarország Kft., a 
Graphisoft Rt. és a Richter Gedeon Rt. 
2000-ben közös alapítványt hozott létre a 
Magyar Természettudományos Oktatásért 
néven. Az alapítvány kuratóriuma novem
berben immár harmadik alkalommal ítélte

oda a Rátz Tanár Úr Életműdíjat. A díjazot
takról későbbi lapszámunkban számolunk 
be.

Az alapítvány díjazottai azok a középis
kolai és általános iskolai tanárok, akik az 
alapítók tevékenységi köréhez szorosan 
kapcsolódó magyarországi matematika-, fi

zika-, kémiaoktatás területén kimagasló 
szerepet töltenek be a tantárgyak népszerű
sítésében és tehetséggondozásban.

Új rokon tárgyú folyóirat: Gyógyszerészet-történet

A Galenus Gyógyszerészeti Lap- és 
Könyvkiadó Kft. 2003-tól a fenti címen új
-  és a kémiával rokon területű -  folyóiratot 
jelentet meg (2003-ban két szám megjelen
tetését tervezik).

A kiadvány céljai:
-  emléket állítani egy olyan hivatásnak

-  a gyógyszerészeinek amely évszáza
dokon keresztül az értelmiség élvonalába

kerülve anyagi bázisával a polgárosodást 
segítette;

-  bemutatni azt az interdiszciplináris 
tudományt, amely bölcsője volt számos 
más iparágnak is;

-  ápolni a hagyományokat, s ezzel ér
tékrendet mutatni a jövő nemzedékének;

-  a szakma sokszínűségét a képi elemek 
sokszínűségével reprezentálni.

A kiadvány negyedévente, 32 oldalban 
íves ofszetnyomásban, irkafűzötten jelenik 
meg. Múzeumokat, gyógyszerészeti gyűj
teményeket mutat be, a gyógyszerészet 
nagyjait és védett patikák történetét ismer
teti, évfordulókról számol be.

A fentiekből is megítélhető, hogy a ki
advány sok, a kémiát és a vegyipart érintő 
témakört dolgoz fel.

A periodika felelős szerkesztője dr. 
Szarvasházi Judit.

Sok sikert kívánunk!
Sz. G.

A vegyipar 2 0 0 3 .1. félévi term elési és értékesítési adatai

TEÁOR szám, megnevezés

Termelési érték 
(folyó áron)

Értékesítés (folyó áron)
Összes Belföld Export

millió Ft Vol. 
ind. % millió Ft Vol. 

ind. % millió Ft Vol. 
ind. % millió Ft Vol. 

ind. %
23 Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás 243 206 87,1 236 632 85,2 174 674 85,2 61 958 85,1
24 Vegyi anyag, termék gyártása 427 003 104,8 417 639 102,7 188 833 93,3 239 806 111
241 Vegyi alapanyag gyártása 186 751 96,1 188334 97,2 84 599 89,0 103 736 105,2
2411 Ipari gáz gyártása 16 520 93,1 16 431 92,7 15 708 94,2 723 68,7
2412 Színezék, pigment gyártása 2 893 158,8 2 875 160,0 1 261 198,4 1 614 139,0
2413 Egyéb szervetlen vegyi alapanyag gy. 9 374 113 9 454 113,5 3 824 116,9 5 630 111,3
2414 Szerves vegyi alapanyag gyártása 15 940 86,1 16 153 92,5 5 486 78,6 10 666 101,8
2415 Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása 9 688 66,2 11 755 74,8 8 226 67,1 3 529 102,4
2416 Műtrágya alapanyag gyártása 132 267 98,8 131 601 99,2 50 040 90,7 81 561 105,3
242 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása 6 478 126,6 5 992 119,7 2713 109,4 3 279 129,9
243 Festék és bevonóanyag gyártása 13 952 88,3 13 945 91,6 12 998 91,8 947 88,3
244 Gyógyszergyártás 170 224 118,6 159 346 110,9 50 804 97,9 108 542 118,3
245 Tisztítószer, testápolási cikk gyártása 38 822 105,7 39 110 106,7 20 946 98,3 18 163 118,2
2451 Tisztítószer gyártása 30 864 102,6 31 266 103,6 17 536 96,9 13 730 113,8
2452 Testápolási cikk gyártása 7 958 119,4 7 843 120,7 3 410 106,5 4 433 134,6
246 Egyéb vegyi termék gyártása 510 110,1 5 691 111,8 4 279 114,7 1 411 103,8
247 Vegyi szál gyártása 4 966 72,4 5 221 72,3 1 493 79,9 3 728 69,7
25 Gumi-, műanyagtermékek gyártása 222 593 99,8 220 588 98,9 103 566 101,8 117 022 96,5
251 Gumitermék gyártása 51 446 99,6 51 359 98,7 8 839 79,6 42 520 103,9
252 Műanyagtermék gyártása 171 147 99,9 169 230 99 94,727 104,5 74 502 92,7
23-25 Vegyipar 892 801 98,1 874 860 96,4 456 073 91,7 418 786 102,1

Feldolgozóipar 5 749 615 103,5 5 704 989 103,1 2 201 939 98,5 3 503 050 106,2
Ipar 6 455 942 104,1 6 409 489 103,7 2 901 278 101,1 3 508 211 106,0

Megjegyzés: az adatok 5 fő  feletti adatszolgáltatói körre vonatkoznak. Mogyorósyné Halász Róza
Volumenindex: előző év= 100%.
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Új üzemet avattak a Sanofi-Synthélabo Chinoinban

4,3 milliárd Ft értékű, új, korszerű gyártó- 
kapacitással gazdagodott a hazai gyógy
szeripar. Október 2-án a Chinoinban Csil
lag István gazdasági és közlekedési 
miniszter és Jean-Francois Dehecq, a fran
cia Sanofi-Synthélabo vállalatcsoport el
nök-vezérigazgatója felavatta a magas vér
nyomás csökkentésére szolgáló egyik 
legkorszerűbb gyógyszert, az irbesartant 
előállító üzemcsarnokot.

Az új gyár átadása egy új, nagyszabású 
fejlesztési program része, amelyet követ 
majd a Csanyik-völgyben (Borsod-Abaúj- 
Zemplén megye) megkezdett beruházás be
fejezése és további tervezett gyártókapaci
tások létesítése.

A Sanofi-Synthélabo Rt., a Chinoin Rt. 
tulajdonosa, a világ 15. legnagyobb gyógy
szergyártója, az egyik legnagyobb francia 
befektető Magyarországon. 1991-et, a gyár 
privatizációjának évét követően a vállalat- 
csoport több mint 200 millió dollárt ruhá
zott be a Chinoinba. A fejlesztéseknek kö
szönhetően a foglalkoztatottak létszáma az 
elmúlt 3 évben 300 fővel nőtt.

Avatóbeszédében Csillag István ki

emelte: „vállalataink képesek voltak 
együttműködni a fejlett országok gyógy
szergyártóival, és így a külföldi működő 
tőke befektetések által végrehajtott fejlesz
téseknek köszönhetően a magyar gyógy
szeripar -  példát szolgáltatva a gazdaság 
többi ágazatának -  az utóbbi 10-12 évben 
képes volt teljes mértékben alkalmazkodni 
a piac világszínvonalú követelményeihez.”

Az irbesartan folyamatos és jól tolerál
ható, 24 órás vérnyomáscsökkentő hatással 
rendelkezik, napi egyszeri adagolás mel
lett. A PRIME-vizsgálat bizonyította, hogy 
az irbesartan alkalmazása cukorbetegeknél 
nemcsak a vérnyomást csökkentette, ha
nem 70%-kal csökkentette a korai stádiumú 
vesebetegség progresszióját is. Az irbesar
tan eladások 2001-ben 37%-kal emelked
tek, és 924 millió eurós bevételt jelentettek. 
Az irbesartan az európai országok többsé
gében az első hét vérnyomáscsökkentő kö
zött van, négy évvel a piaci bevezetése 
után.

Az új üzemet a Chinoin területén egy 
régi épület átépítésével valósították meg. 
A projektet 2001 májusában kezdték meg,

a termelést 2003. III. negyedévében indítot
ták, az FDA felülvizsgálatot 2004. I. ne
gyedévében várják.

Az előállított irbesartan mennyisége 
100 t/év, amely a cég teljes termelésének 
egyharmadát teszi ki. A foglalkoztatottak 
létszáma: 50-100 fő. Tevékenységük a ha
tóanyag-előállítástól a csomagolt végter
mékig a teljes termelési vertikumra terjed 
ki. A kiválasztott technológia maximálisan 
megfelel a magyar környezetvédelmi elő
írásoknak.

Az üzem tervezése és kivitelezése ma
gyar beszállítókkal, főként saját munkaerő
vel történt. Az építkezés során 5 600 folya
matirányítási ellenőrző pontot, 53 reaktort 
és hozzá kapcsolódó egységeket, 34 km 
csövet, 9 500 csapot és szelepet építettek 
be.

Jean-Franqois Dehecq, a Sanofi- 
Synthélabo vállalatcsoport elnök-vezér
igazgatója kiemelte: „a Chinoin egy biztos, 
magas hozzáadott értéket előállító pillére a 
vállalatcsoportnak. A kedvező eredmények 
alapján úgy döntöttünk, hogy a jelenlegi 
beruházás csak első lépése lesz egy nagy
szabású beruházási programnak.”

Spy&uUetc étet

MKE Hírek

Jegyzőkönyv az MKE IB 2003. október 13-i üléséről

Jelen vannak: Androsits Beáta, Banai End
re, Hermecz István, Kalaus György, Kál
mán Alajos, Kiss Tamás, Kovács Attila, 
Körtvélyessy Gyula, Liptay György, Tömpe 
Péter, Velkey László, valamint Rácz László 
a Magyar Kémikusok Lapja felelős szer
kesztője és Kotschy András, mint a Magyar 
Kémiai Folyóirat Szerkesztő Bizottsága ál
tal megbízott képviselő.

Kimentette magát: Bakos József, Záray 
Gyula

I. A határozatok teljesítése
A Szent-Györgyi Albert díjhoz az MKE 

támogatást nyert. A szakosztályelnökök 
megkapták a 2002-ből származó pénzügyi 
kereteket. Ezek aktualizálása az ezévi ren
dezvények nyeresége alapján folyamatos, 
bár a legnagyobb, a vegyészkonferencia el

számolása csúszik. Negatív visszajelzést 
ilyen ügyekben a Titkárság nem kapott.

2. Gazdasági helyzet
A GB ülés megállapításait ismertette 

Banai Endre elnök (lásd lapunk más he
lyén).

3. Az MKE lapok és a kiadási tevékeny
ség áttekintése

Tömpe Péter IB tag részletes javaslatát 
előzetesen az IB tagok kézhez kapták, ez a 
Titkárságon hozzáférhető.

Először Kotschy András tartott ismerte
tést a Magyar Kémiai Folyóirat helyzeté
ről.

Eredeti közlemények és szakterületi 
összefoglaló cikkek teszik ki majd a Folyó
irat publikációinak túlnyomó részét. 
Az MTA, mint legnagyobb támogató az

akadémiai székfoglalók, doktori védések és 
előadói ülések összefoglalóit jelenteti meg, 
de ezekre is érvényes a szerkesztőség által 
megszabott mérethatár. Tervezik továbbá 
fél-egy oldalas angol nyelvű kivonatok 
megjelentetését a közleményekről. Ez az 
impakt faktor növelésére is alkalmas. A fo
lyóirat tartalma az Interneten szabadon 
hozzáférhető lesz és tervezik korábbi szá
mok tartalmának elektronikus megjelente
tését is.

Jelenleg 11 beküldött közleményük van 
és két könyvismertetés. A PhD dolgozatok
ról csak a cim és szerző megjelentetését ter
vezik a Folyóiratban, az összefoglalót az 
internetes változatban teszik közzé.

Kérdésre válaszolva elmondta, hogy 11 
közleményt vettek át az előző felelős szer
kesztőtől, a szerzőket értesítették a szer
kesztési elvek változásáról. A szerzők leg
nagyobb része vállalta az átdolgozást.

2004-ben négyszer 60 oldalas szám ki
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adását tervezik. Elhangzott a javaslat, hogy 
ennek 2003-2004 összevont szám legyen az 
azonosítója, hogy ne maradjon ki a 2003. év.

Minden fizető MKE taghoz ingyen jut 
el két évig a terv szerint a Folyóirat. Ennek
2004- ben biztositott az anyagi fedezete és
2005- ben is valószínűnek látszik. Ezt köve
tően tervezik csak egyéni előfizetés beve
zetését, de az intézményi előfizetést már
2004-re is szervezik.

A szerkesztést a SzB tagjai ingyen vég
zik, egy doktorandust fizetnek a tördelésért. 
A nyomtatást 2004-re az Elválasztás-tudo
mányi Társaság vállalta.

Hermecz István javasolta, hogy a Fo
lyóiratot a határon túli magyarok számára 
is tegyék hozzáférhetővé.

Az IB megköszönte az MKF Szerkesz
tő Bizottságának eddigi erőfeszítéseit, ezek 
lehetőséget adnak a Folyóirat további meg
jelenésére:

Mivel Sohár Pál úgy vállalta el a fő- 
szerkesztői posztot, hogy anyagi kérdések
kel nem kíván foglalkozni, a Folyóiratnak 
nincs felelős szerkesztője. Ezért az IB a kö
vetkező egyhangú határozatot hozta:

70/2003. határozat: Androsits Beáta 
egyeztesse Sohár Pállal, hogy az IB által 
elfogadott gazdasági terven belül Sohár 
Pálnak kell döntenie, hogy mire fordítja a 
pénzt és ezért felelős.

Rácz László a Magyar Kémikusok Lap
ja  felelős szerkesztője kiegészítést fűzött a 
Tömpe Péter anyagában megjelent részle
tes adatokhoz. Rámutatott, hogy csökken a 
vállalati támogatás és merészebb tagdíj- 
emelést javasol a jövőben.

71/2003. határozat: A Magyar Kémi
kusok Lapja a Magyar Kémikusok Egyesü
letének hivatalos lapja. A felelős szerkesztő 
az IB által elfogadott gazdasági terven be
lül szabadon és felelősen dönt mind a szer
kesztési, mind a személyi kérdésekről (egy
hangú).

Körtvélyessy Gyula előzetesen elküldte 
az IB tagoknak és az érdekelteknek az IB 
69/2003-as határozatával kapcsolatban 
Szekeres Gáborral folytatott megbeszélé
sének emlékeztetőjét.

72/2003. határozat: az Intéző Bizottság 
egyhangúan folytatólagosan megbízza Sze
keres Gábort, aki 50 éve végez igen ered
ményes munkát az Egyesületben, a Magyar 
Kémikusok Lapja Szerkesztő Bizottságá
nak elnöki tisztével. Felkéri, hogy szervez
ze újjá a Bizottságot és ebben nevezze meg 
a lehetséges utódját (egyhangú).

Mivel a harmadik MKE lap, a Középis
kolai Kémiai Lapok felelős szerkesztője or
vosi vizsgálatára hivatkozva kimentette 
magát, az IB úgy döntött, hogy nem kíván
ja a meghallgatására szóló meghívást meg

Emlékeztető az október 9-i MKE GB ülésről

Jelen voltak: Androsits Beáta, Banai Endre, 
Bognár János

Kimentette magát: Körtvélyessy Gyula, 
Köröspataki Kinga

1. Áttekintettük a szeptemberig bezáró
dó kontrolling adatokat. Összességében a 
kiadványaink eredménye marad el a terv
től, amelyet rendezvényeink pozitív hoza- 
déka kiegyensúlyoz. Most is, mint az előző 
hónapban a tervhez képest több eredmény 
képződött, ami biztosítja megfelelő módon 
az Egyesület működését.

2. Rendezvényeink közül mind szakma
ilag, mind gazdaságilag jó  teljesítményt 
mutatott a Vegyészkonferencia és a 
„Spektro” rendezvény. Az Analitikai Ankét 
veszteséges volt, a következő alkalommal 
körültekintőbb szervezést javaslunk.

3. Tárgyaltunk a költség elszámolási 
rendszer fejlesztéséről. Következő ülésün
kön újból napirendi pontként tárgyaljuk. 
Szükséges a beérkezett javaslat továbbfej
lesztése, más alternatívák kidolgozása is 
(Androsits Beáta).

Beszámoló rendezvényekről

Gyógyszerkémiai és Gyógyszer-technológiai Szimpózium'03
(Eger, 2003. szeptem ber 22—23.)

Kétnapos sikeres ülést tartott az MTA 
Gyógyszerkémiai és Gyógyszer-technoló
giai Munkabizottság közösen az MTA 
Gyógyszerésztudományi Komplex Bizott
sággal, az MFT Gyógyszerkémiai Szak

osztállyal, az MGYT Gyógyszerkutatási 
Szakosztállyal, az MKE Szerves- és 
Gyógyszerkémiai Szakosztállyal, továbbá 
az MKE QSAR és Modellezési Szakcso
porttal Egerben a Hotel Flórában az „Alá-

mkl

ismételni. Ezzel szemben felkéri a főtitkárt, 
hogy a következő IB ülésre hívja meg a Ké
miatanári szakosztály elnökét, hogy szá
moljon be a 66/2003-s határozat, a felelős 
szerkesztő váltás végrehajtásának helyzeté
ről.

Az Irinyi versennyel kapcsolatban az IB 
örömmel vette tudomásul, hogy a Kémiata
nári szakosztály elnökségi határozata meg
született. Ennek értelmében Szeged rendezi 
a 2003/2004-es Irinyi verseny döntőjét.

4. A Tanácsadó testület működtetésének 
gyakorlata

Liptay György beszámolt a témában tett 
eddigi tevékenységéről, amit az IB jóváha
gyólag tudomásul vett.

5. Egyebek
Kálmán Alajos elnök jelezte, hogy a 

FECS elnökségi ülésről az MKL hasábjain 
is beszámol. Liptay György alelnök az 
MKE PR tevékenységének megújításában 
interjút adott július 27-én a Reggeli Króni
kában. További interjúkra is kilátás van.

A legközelebbi IB ülés november 17-én 
hétfőn 1600 órakor lesz. Ezen az MKE ügy
rendjének módosítása és az Állandó bizott
ságok tevékenysége lesz napirenden.

A jegyzőkönyvet készítette: 
Körtvélyessy Gyula

4. Gazdasági ügyrendünk továbbfej

lesztésénél képviseleti és utalványozási 
változtatást javasoljuk az IB felé elfogadás
ra az előterjesztésnek megfelelően.

5. A görgetett tervünk tervezési szem
pontjait megbeszéltük, a terv első változa
tát Androsits Beáta a következő ülésre 
megvitatásra elkészíti.

6. A kontrolling adatai szerint az új 
munkatárs felvételével a bér tervet sikerül 
tartam (felelős: Androsits Beáta).

Összeállította: Banai Endre

pítvány a Magyarországi Gyógyszerkutatá
sért” közhasznú társaság támogatásával.

Az összejövetelen több mint 140 egyete
mi, akadémiai és ipari kutató vett részt 25 
kutatóhely képviseletében. Az elhangzott 20 
előadás és a bemutatásra került 2 poszter jól 
reprezentálta az egyes kutatóműhelyekben 
folyó magas szintű kutatásokat a gyógyszer
kémia, a szerkezetkutatás, az elméleti mód
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szerek gyakorlati alkalmazása, a gyógyszer
fejlesztés, a biokémia, a gyógyszerformázás 
és gyógyszeranalitika területén.

A megnyitó utáni előadáson a korábbi 
évekhez hasonlóan az „Alapítvány a Ma
gyarországi Gyógyszerkutatásért” közhasz
nú társaság által az elmúlt egy évben sikere
sen megvédett PhD-dolgozatok számára 
meghirdetett pályázat első helyezettje, ezút
tal Hagymási Krisztina (Semmelweis Egye
tem AOK, II. sz. Belgyógyászati Klinika) 
gazdag ábraanyaggal számolt be a doktori 
dolgozatában elért színvonalas eredményei
ről. Személyében tehetséges ifjú kolléganőt 
ismerhetett meg a hallgatóság.

Az első ülésszakot Lázár László (Sze
gedi Tudományegyetem, Gyógyszerkémiai 
Intézet) átfogó jellegű előadása nyitotta 
meg. Az érdekes előadás egy finn gyógy
szergyárral közösen folytatott gyógyszer
kutatásról, a szemikarbazid szenzitív 
monoaminoxidáz gátlókkal analóg szerke
zetű VAP inhibitorok eredményes kutatásá
val foglalkozott. Keserű György Miklós 
(Richter Gedeon Rt.) a HTS szerepét ismer
tette kritikus elemzéssel a korai gyógyszer
kutatás szakaszában. A szekciót Kapui Zol
tán (Chinoin Rt.) „Foszfodiészteráz gátlók 
vizsgálata intakt sejteken” című igen logi
kus előadása zárta.

A szünet utáni első előadó, Borza Ist
ván (Richter Gedeon Rt.) fenol bioizosztér 
heterociklusokról számolt be az NR2B 
szelektív NMDA antagonisták körében. 
Ezután a Richter Gedeon Rt. fiatal kutatói 
gyógyszerformulázással kapcsolatos gya
korlati problémák, sokszor szellemes meg
oldását ismertették. így Kelen Ákos a vá
kuumszárítás korrekciós és mikrohullámú 
energiaközléssel történő kivitelezéséről, 
Angyal Nóra magas hatóanyag-tartalmú 
készítmény fejlesztésénél követendő 
szempontokról és Máthé Zoltán a szilárd 
gyógyszerformák méretnövelésénél fontos 
optimális paraméterek meghatározásáról 
számolt be.

A délután utolsó szekciójában Dávid 
Ádám Zoltán (Meditop Gyógyszeripari Kft.) 
mozgóképes megoldásokkal is illusztrált 
előadása eltérő dielektromos permittivitású 
szilárd gyógyszerkompozíciók mikrohullá
mú szárítását mutatta be. Az előadásokat a

Szegedi Tudományegyetem, Gyógyszer
technológiai Intézet két érdekes előadása 
zárta. Először Szabóné Révész Piroska ható
anyagok egyre fontosabbá váló amor- 
fizálásáról számolt be, majd Tüske Zsófia a 
felületi szabad energia szerepéről beszélt a 
centrifúgál-granulátorban történő pellet elő
állítása során.

A munkabizottsági ülés igen megható 
és emlékezetes pillanatai közé tartozott a 
vacsora utáni „Esti beszélgetés” keretében 
Szabó László professzor személyes hang
vételű, több évtizedes közvetlen munkatár
si visszaemlékezése Clauder Ottó életére és 
munkásságára. A nagy ívű megemlékezést 
sokan egészítették ki közvetlen élményeik
kel hozzászólásukban.

A következő délelőtti előadásokat 
Takácsné Novák Krisztina (Semmelweis 
Egyetem, Gyógyszerkémiai Intézet) igen 
magas színvonalú, logikusan felépített elő
adása nyitotta meg, melyben a napjainkban 
előtérbe kerülő, vízben rosszul oldódó 
gyógyszerjelöltek fontos fizikai-kémiai tu
lajdonságait, valamint a protonálódási ál
landó és megoszlási hányados meghatáro
zási lehetőségeit elemezte. Demeter Adám 
(Richter Gedeon Rt.) az aminopirimidinek 
körében tapasztalt, nem várt protonálódás 
vizsgálatát ismertette sikeres előadásában. 
Erős István (Szegedi Tudományegyetem, 
Gyógyszer-technológiai Intézet) a szokásos 
kiemelkedő színvonalú előadásában poli
mer mátrixok reológiai vizsgálatát mutatta 
be. Kónya Magdolna (Szegedi Tudomány- 
egyetem, Gyógyszer-technológiai Intézet) 
előadása a koherens emulziók szerkezetku
tatásával foglalkozott.

A következő ülésszakot ifi. Szántay Csa
ba (Richter Gedeon Rt.) élvezetes előadása 
nyitotta meg ergokriptinek NMR spektro
szkópiájáról, amely során nem várt, eltérő 
viselkedések közötti látszólagos ellentmon
dásokat oldotta fel logikus, szisztematikus 
vizsgálatokkal. Ezután Kővári Zoltán 
(BME, Kémiai Informatikai Tanszék) fehér
jék kristályszerkezete és kristálykontaktu
sok közötti kölcsönhatásokat elemezte.

Az előadóülés záró blokkjában Szente 
Lajos (Cyclolab Kft.) a ciklodextrinek 
újabb alkalmazási lehetőségeiről, a cik- 
lodextrin alapú szupramolekuláris építmé

nyek és gyógyszeripari alkalmazásukat tár
gyalta. Várkonyiné Schlovicskó Erika (Chi
noin Rt.) a gyógyszerfejlesztésben egyre 
fontosabbá váló polimorfia vizsgálat szisz- 
tematikus megvalósítását vázolta fel elő
adásában. Dézsi László (Richter Gedeon 
Rt.) a HERG káliumcsatorna blokkoló 
Dofetilid QT megnyújtó hatásának összeha
sonlító vizsgálatát ismertette igen érdekes 
előadásában.

Ezúttal először az előadások mellett két 
poszter is kiállításra került. A Meditop 
Gyógyszeripari Kft. kutatói posztere (Őszi 
Zsolt, Gál Lívia, Dávid Adám Zoltán, Dá
vid Ágoston) karbamid-peroxid tabletta 
(Hyperol) bomlási folyamatait vizsgálta, 
míg Kiss Ferenc (SC. Creon Láb Control 
SRL, Románia) a racionális gyógyszerter
vezéshez alkalmazható gyógyszeripari in
formációs rendszereket mutatta be angol 
nyelvű poszterén.

Az előadásokat élénk vita követte, ezzel 
nem kis feladat elé állítva az egyes szekció 
elnökeit (Arányi Pétert, Szente Lajost, 
Greiner Istvánt, Zubovics Zoltánt, Vas Adá- 
mot, Erős Istvánt), akiknek nem kis szere
pük volt abban, hogy a munkabizottsági 
ülés sikeresen került lebonyolításra.

A munkabizottsági ülésen kiemelkedtek 
a Richter Gedeon Rt. munkatársai a gyógy
szerkutatás és fejlesztés különböző területé
ről elhangzott 8 érdekes előadásukkal, ame
lyek méltóan reprezentálták a Richter 
Gedeon Rt.-ben folyó igen magas színvona
lú és eredményes kutató-fejlesztő aktivitást, 
továbbá az intézet hímevét növelő módon 
szerepeltek a Szegedi Tudományegyetem, 
Gyógyszer-technológiai Intézet munkatár
sai a 4 elhangzott előadásukkal.

A munkabizottsági ülés sikeres megren
dezéséhez nagymértékben hozzájárult az 
„Alapítvány a Magyarországi Gyógyszer
kutatásért” közhasznú társaság, a Chinoin 
Rt., az Egis Gyógyszergyár Rt., az IVAX 
Gyógyszerkutató Intézet Kft., a Humán Rt., 
a Richter Gedeon Rt. és a Sigma-Aldrich 
Kft. támogatása.

A 2004. évi munkabizottsági ülés előre
láthatólag az ez évi helyszínen Egerben, a 
Hotel Flórában kerül megrendezésre 2004. 
szeptember 20-21 -én.

Hermecz István



Tudásból, tapasztalatból táplálkozó erő
A generikus és az originális kutatásban nemzetközi sikereket el
ért kutatási igazgatóságunk külföldi gyógyszer-engedélyezési 
osztályára keresünk kimagasló teljesítményt nyújtó, felkészült

NEMZETKÖZI TÖRZSKÖNYVEZŐT.
Az új munkatárs feladatai:

• társaságunk készítményeinek külföldi törzskönyveztetése
• külföldi dokumentációk készítése, nyilvántartása és idegen 

nyelvre fordítása
• országonkénti törzskönyvi követelmények folyamatos 

figyelemmel kísérése és a változások naprakész vezetése
• kapcsolattartás külföldi partnerekkel illetve hatóságok 

képviselőivel

Az ideális jelölt:
• gyógyszerész, vegyész vagy vegyészmérnöki diplomával 

rendelkezik
• tárgyalóképes angolnyelv-tudással bír
• többéves szakmai tapasztalattal rendelkezik

a törzskönyvezési dokumentáció összeállításában
• határozott fellépésű és terhelhető
• magabiztosan kezeli az irodai számítógépes programokat

Az új munkatársnak felelősségteljes önálló munkát, folyamatos 
szakmai fejlődési lehetőséget és vonzó jövedelmet kínálunk.

Várjuk szakmai önéletrajzát és motivációs levelét az NT108 
referenciaszámra hivatkozva az alábbi elérhetőségek valame
lyikére:

EGIS Gyógyszergyár Rt., 
humánerőforrás-menedzsment 
Gábor Anita személyügyi referens 
1106 Budapest, Keresztúri út 30-38. 
telefon: 265-5827 fax: 265-5828 
e-mail: gabor.anita@egis.hu
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